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1 ใช้งานอย่างไร

เรียนรู้วธีิใช ้HP ENVY 4510 series ของคุณ

● เร่ิมตน้ใชง้าน ในหนา้ 2

● Print (พิมพ)์ ในหนา้ 13

● การใชบ้ริการทางเวบ็ ในหนา้ 26

● การทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 20

● การทาํงานกบัตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 30

● การเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

● ขอ้มูลทางเทคนิค ในหนา้ 61

● การแกไ้ขปัญหา ในหนา้ 43
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การเขา้ใชง้าน

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● การวางวสัดุพิมพ์

● การวางตน้ฉบบั

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● โหมดสลีป

● ปิดอตัโนมติั 

● โหมดเงียบ

การเข้าใช้งาน
เคร่ืองพิมพจ์ะมีคุณสมบติัต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีพิการสามารถใชง้านได้

การมองเห็น

ผูใ้ชท่ี้มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ด ้โดยใชต้วัเลือกและคุณสมบติัการเขา้ใชง้าน
ต่างๆ ของระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ยงัสนบัสนุนเทคโนโลยเีพื่อใหค้วามช่วยเหลือส่วนใหญ่ เช่น โปรแกรมอ่านหนา้จอ โปรแกรมอ่านอกัษรเบรลล ์และ
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นขอ้ความ สาํหรับผูใ้ชท่ี้ตาบอดสี ปุ่มและแทบ็สีท่ีใชใ้นซอฟตแ์วร์ของ HP จะมีขอ้ความหรือป้ายช่ือไอคอนท่ีส่ือถึงการใชง้านท่ีเหมาะสม

การเคลือ่นไหว

สาํหรับผูใ้ชท่ี้มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวจะสามารถใชฟั้งกช์นัต่างๆ ของซอฟตแ์วร์ของ HP ไดโ้ดยใชค้าํสัง่จากแป้นพิมพ ์นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ของ HP ยงั
สนบัสนุนตวัเลือกการเขา้ใชง้านของ Windows เช่น StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ดว้ย ผูใ้ชท่ี้มีความแขง็แรงและการ
เขา้ถึงไดอ้ยา่งจาํกดั สามารถใชง้านฝาครอบเคร่ืองพิมพ ์ปุ่มต่าง ๆ ถาดกระดาษ และตวัปรับแนวกระดาษไดโ้ดยไม่มีปัญหา

การให้บริการช่วยเหลอื

หากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านเคร่ืองพิมพน้ี์ และความรับผดิชอบของ HP ท่ีมีต่อการเขา้ใชง้านผลิตภณัฑ ์โปรดดูขอ้มูลในเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี 
www.hp.com/accessibility

หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านของ OS X โปรดไปยงัเวบ็ไซตข์อง Apple ท่ี www.apple.com/accessibility
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ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์
ภาพด้านหน้า

ภาพ 2-1  มุมมองดา้นหนา้และดา้นบนของ HP ENVY 4510 All-in-One series

คุณสมบัติ คาํอธิบาย

1 ฝาปิด

2 แผน่ปิดดา้นใน

3 กระจกสแกนเนอร์

4 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

5 ฝาครอบทางผา่นของกระดาษ

6 ตลบัหมึกพิมพ์

7 ปุ่มเปิด (หรือท่ีเรียกวา่ปุ่มเปิดปิด)

8 แผงดา้นหนา้

9 จอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

10 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก อตัโนมติั (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาด)

11 ตวัปรับความกวา้งกระดาษ

12 ถาดกระดาษ

13 ช่องถาดกระดาษ
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ด้านหลงั
ภาพ 2-2  มุมมองดา้นหลงัของ HP ENVY 4510 All-in-One series

คุณสมบัติ คาํอธิบาย

1 การเช่ือมต่อสายไฟ ใชส้ายไฟท่ี HP ใหม้าเท่านั้น

2 พอร์ต USB ดา้นหลงั

แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

แผนผงัและตารางท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ีจะแสดงขอ้มูลอา้งอิงโดยยอ่เก่ียวกบัคุณสมบติัของแผงควบคุมบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเลข ช่ือและคาํอธิบาย

1 ปุ่ม ตดิสว่าง : เปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพ์

2 Back button (ปุ่มยอ้นกลบั): กลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้

3 Help button (ปุ่มวธีิใช)้: เปิดเมนู Help (วธีิใช)้ สาํหรับการดาํเนินการปัจจุบนั

4 Home button (ปุ่มหนา้หลกั): กลบัไปยงัหนา้จอหลกั ซ่ึงเป็นหนา้จอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปิดเคร่ืองพิมพ์

5 หนา้จอแผงควบคุม: กดเลือกหนา้จอเพื่อเลือกตวัเลือกเมนู หรือเล่ือนไปตามรายการเมนู

6 ไฟแสดงสถานะไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● ไฟสวา่งสีฟ้าบ่งช้ีวา่มีการสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้สายข้ึนแลว้ และคุณสามารถพิมพง์านได้

● ไฟกะพริบชา้ๆ แสดงวา่มีการเปิดระบบไร้สาย แต่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือข่าย ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพข์องคุณตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสญัญาณไร้สายครอบคลุมถึง

● ไฟกะพริบถ่ีๆ แสดงวา่ระบบไร้สายเกิดขอ้ผดิพลาด ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากระบบไร้สายปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดบั จอแสดงผลจะแสดงวา่ Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู)่ 
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ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน วตัถุประสงค์

Copy (ทาํสําเนา) : เปิดเมนู Copy (ทาํสําเนา) ท่ีคุณสามารถเลือกชนิดสาํเนา หรือเปล่ียนการตั้งค่าการทาํสาํเนา

Scan (สแกน) : เปิดเมนู Scan (สแกน) ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสาํหรับการสแกนของคุณได้

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP: ช่วยใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงและสัง่พิมพข์อ้มูลจากเวบ็ไซต ์เช่น คูปอง หนา้เอกสารสี เกมปริศนา และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย

แบบฟอร์มสําเร็จรูป : การใช ้HP Quick Forms จะช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพป์ฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และกระดาษจดโนต้เพลง

Setup (การตั้งค่า) : เปิดเมนู Setup (การตั้งค่า) ซ่ึงคุณสามารถเปล่ียนการกาํหนดลกัษณะและใชเ้คร่ืองมือเพื่อใชง้านฟังกช์นัการบาํรุงรักษา

วธีิใช้ : เปิดเมนู Help (วธีิใช)้ ซ่ึงคุณสามารถดูวดีิโอแนะนาํการใชง้าน ขอ้มูลคุณสมบติัเคร่ืองพิมพ ์และเคลด็ลบัต่างๆ 

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

ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู Wi-Fi Direct ซ่ึงคุณสามารถเปิด Wi-Fi Direct ปิด Wi-Fi Direct พร้อมทั้งแสดงช่ือและรหสัผา่น Wi-Fi Direct 

ไอคอน ระบบไร้สาย : เปิดเมนู Wireless Summary (สรุประบบไร้สาย) ซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบสถานะระบบไร้สายและเปล่ียนการตั้งค่าระบบไร้สายได ้นอกจากน้ี 
คุณสามารถพิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเครือข่าย

ไอคอน Ink (หมึกพิมพ)์: แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณของตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบั และแสดงสญัลกัษณ์เตือนเม่ือระดบัหมึกพิมพต์ํ่ากวา่ระดบัหมึกพิมพท่ี์ตํ่าท่ีสุดท่ีคาด
ใหมี้ได้

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความ
เตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์
ใหม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํ
ใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP
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HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพเ์อกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการ
ทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มี
สีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป เลือกซ้ือกระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายไดจ้าก
ผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

● คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ

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 216 x 279 มม. 4 x 6 น้ิว 10 x 15 ซม. และ 5 x 7 น้ิว 13 x 18 ซม. และมีผวิกระดาษสองแบบ คือ แบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็นอ้ย (ผวิ
มนั-ดา้น) เหมาะสาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
ผลงานพิมพท่ี์ยอดเยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถ่ายท่ีมีผวิมนัวาวน้ีมีคุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบัโดยไม่ท้ิงร่องรอยไว ้โดยสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได ้งาน
พิมพข์องคุณจะดูเหมือนและใหค้วามรู้สึกเทียบไดก้บัภาพถ่ายท่ีอดัจากร้าน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4 8.5 x 11 น้ิว 216 x 279 มม. 4 x 6 น้ิว 
10 x 15 ซม. และ 5 x 7 น้ิว 13 x 18 ซม. กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

ใหคุ้ณไดพ้ิมพส์แน็ปช็อตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท่ีออกแบบมาสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายแบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคายอ่มเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบั คุณจะไดภ้าพคมชดัเม่ือคุณใชก้ระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จต็ มีกระดาษแบบผวิมนัวาวหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4 
8.5 x 11 น้ิว, 216 x 279 มม. 5 x 7 น้ิว 13 x 18 ซม. และ 4 x 6 น้ิว 10 x 15 ซม. กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ด้
เอกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● ชุดคุ้มค่ารูปภาพ HP

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

● กระดาษพรีเมยีมสําหรับงานนําเสนอของ HP ขนาด 120 แกรมแบบเคลอืบด้าน หรือกระดาษสําหรับงานนําเสนอของ HP ขนาด 120 แกรมเคลอืบด้าน

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัมาก 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

● กระดาษขาวสว่างของ HP และกระดาษสีสําหรับ Inkjet

กระดาษขาวสวา่งของ HP และกระดาษสีสาํหรับ Inkjet ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะ
โปร่งแสง เหมาะสาํหรับใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษพมิพ์อเนกประสงค์และ All-in-One ของ HP

กระดาษพิมพอ์เนกประสงคแ์ละ All-in-One ของ HP  เป็นกระดาษพิมพคุ์ณภาพสูง พิมพง์านไดห้ลายแบบ ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่
เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษ HP Office กระดาษทาํสําเนา และกระดาษสําหรับทาํสําเนาและพมิพ์

กระดาษแบบต่างๆ น้ีเหมาะสาํหรับทาํสาํเนา ร่าง บนัทึก และเอกสารท่ีใชเ้ป็นประจาํแบบอ่ืนๆ กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด เพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ี
คงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

หากตอ้งการสัง่ซ้ือกระดาษของ HP หรือวสัดุอ่ืนๆ ใหไ้ปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น

HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่ง
อิสระวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและเวลาแหง้
สั้นกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

คาํแนะนําการเลอืกและการใช้กระดาษ
เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ใส่กระดาษเขา้ในถาดกระดาษหรือถาดภาพถ่ายคร้ังละชนิดเดียวเท่านั้น

● เม่ือใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษอยา่งถูกตอ้ง
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● อยา่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป

● เพื่อป้องกนัปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไ์ม่ดี และปัญหาการพิมพอ่ื์นๆ ควรหลีกเล่ียงการใส่กระดาษต่อไปน้ีในถาด:

— กระดาษแบบฟอร์มท่ีมีหลายส่วน

— วสัดุพิมพท่ี์เสียหาย โคง้งอ หรือยบัยน่

— วสัดุพิมพท่ี์มีรอยตดัหรือรอยปรุ

— วสัดุพิมพท่ี์มีพื้นผวิขรุขระ, มีรอยนูน หรือไม่ดูดซบัหมึก

— วสัดุพิมพท่ี์นํ้าหนกัเบาเกินไปหรือยดืง่าย

— วสัดุพิมพท่ี์มีลวดเยบ็กระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

เรียนรู้เร่ืองกระดาษแบบกาํหนดเองท่ีเคร่ืองพิมพข์องคุณสนบัสนุน คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

การวางวสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษ

2. ดึงถาดกระดาษออกมา

3. ใส่กระดาษ

● นาํกระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ แลว้วางกระดาษภาพถ่ายลงไปโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลง และโลโก ้HP หงายข้ึน

● เล่ือนกระดาษภาพถ่ายเขา้ไปจนสุด
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● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษใหชิ้ดติดกบัขอบกระดาษภาพถ่าย

4. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพ ์แลว้ปิดฝาถาดกระดาษ

5. เปล่ียนหรือคงการตั้งค่ากระดาษไวบ้นหนา้จอเคร่ืองพิมพ์

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษ

2. ดึงถาดกระดาษออกมาและเลื่อนตวัปรับความกวา้งกระดาษออก

3. ใส่กระดาษ

● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● เล่ือนกระดาษไปขา้งหนา้จนสุด
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● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

4. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไป แลว้ปิดฝาถาดกระดาษ

5. เปล่ียนหรือคงการตั้งค่ากระดาษไวบ้นหนา้จอเคร่ืองพิมพ์

การวางต้นฉบับ
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจก
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3. ปิดฝาสแกนเนอร์

เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● 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

โหมดสลปี
● การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป

● หลงัจากการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์นคร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนานหา้นาที

● เวลาในการเขา้สู่โหมดสลีปสามารถเปล่ียนไดจ้ากแผงควบคุม

การตั้งค่าเวลาในโหมดสลปี

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  ( Setup (การตั้งค่า) )

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั

2. แตะ Power Handling (การจดัการพลงังาน)

3. แตะ Sleep (สลีป)

4. แตะ After 5 minutes (หลงัจาก 5 นาที) หรือ After 10 minutes (หลงัจาก 10 นาที) หรือ After 15 minutes (หลงัจาก 15 นาที)

ปิดอตัโนมตัิ
คุณลกัษณะน้ีจะปิดเคร่ืองพิมพห์ลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังาน ปิดอตัโนมตั ิจะปิดการทาํงานทั้งหมดของเคร่ืองพมิพ์ ดงัน้ันคุณจงึต้อง
กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพือ่เปิดการทาํงานของเคร่ืองพมิพ์อกีคร้ัง หากเคร่ืองพิมพส์นบัสนุนคุณลกัษณะการประหยดัพลงังานน้ี ปิดอตัโนมติั เปิดใชง้านหรือปิดใช้
งานโดยอตัโนมติัข้ึนอยูก่บัความสามารถของเคร่ืองพิมพแ์ละตวัเลือกการเช่ือมต่อ แมว้า่จะปิดใชง้าน ปิดอตัโนมติั เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการใชง้าน
เป็นเวลาตามท่ีกาํหนดเพื่อช่วยประหยดัพลงังาน
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● ปิดอตัโนมติั เปิดใชง้านเม่ือเปิดเคร่ืองพิมพ ์ถา้เคร่ืองพิมพไ์ม่มีเครือข่ายหรือไม่มีแฟกซ์ หรือไม่ไดใ้ชค้วามสามารถเหล่าน้ี

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

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

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

สามารถเปิดหรือปิดโหมดเงยีบ ได้จากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

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

การเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 11

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 41

2. คลิกแทบ็ Settings (การตั้งค่า) 

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

4. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)
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3 Print (พมิพ์)

ซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัจะดาํเนินการตั้งค่าการพิมพส่์วนใหญ่โดยอตัโนมติั เปล่ียนการตั้งค่าต่างๆ ดว้ยตวัเองต่อเม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนคุณภาพการพิมพ ์พิมพล์งบน
กระดาษเฉพาะประเภท หรือใชคุ้ณสมบติัพิเศษ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพเ์อกสาร

● พิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพแ์บบฟอร์มสาํเร็จรูป

● การพิมพล์งบนทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ (การพิมพส์องดา้น)

● การพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพา

● การพิมพด์ว้ย AirPrint 

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

การพมิพ์เอกสาร
ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดกระดาษ

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) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

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

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตน้การพิมพ์
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การพมิพ์เอกสาร (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. ระบุคุณสมบติัของหนา้

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

หมายเหตุ: หากเอกสารท่ีพิมพแ์ลว้ไม่อยูใ่นระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกภาษาและภมิูภาคท่ีถกูตอ้ง บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก 
Setup (ตั้งค่า) จากนั้นเลือก Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) เลือกภาษาและภมิูภาคของคุณจากตวัเลือกท่ีมีให ้การตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาค ท่ีถกูตอ้ง
ช่วยทาํใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพจ์ะมีการตั้งค่าขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเหมาะสม

พมิพ์ภาพถ่าย
ตรวจสอบวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดภาพถ่ายอยา่งถูกตอ้งแลว้

การพมิพ์ภาพถ่ายจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (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) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

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

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

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

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 (ตวัเลอืกสี) แลว้เลือกตวัเลือก Photo Fix (แกไ้ขภาพถ่าย) ท่ีเหมาะสม

— ปิดเคร่ือง: ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

— เปิด: ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

4. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์แบบฟอร์มสําเร็จรูป
ใช ้Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) เพื่อพิมพป์ฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และกระดาษจดโนต้เพลง และเกม

การพมิพ์แบบฟอร์มสําเร็จรูป

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะ Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป)

คาํแนะนํา: หากตวัเลือก Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) ไม่ปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะปุ่ม หน้าหลกั แลว้กวาดน้ิวไปทางขวา
จนกวา่จะเห็น แบบฟอร์มสําเร็จรูป 

2. แตะเพื่อเลือก Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) หน่ึงตวัเลือก

3. หลงัจากท่ีคุณเลือกประเภทของแบบฟอร์มท่ีตอ้งการพิมพแ์ลว้ ใหเ้ลือกจาํนวนสาํเนา จากนั้นแตะ Print (พิมพ)์

การพมิพ์ลงบนทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (การพมิพ์สองด้าน)
การพมิพ์สองด้าน

ดว้ยการใชก้ลไกในการพิมพส์องดา้นโดยอตัโนมติั (อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น) คุณจะสามารถพิมพง์านลงบนกระดาษทั้งสองดา้นไดโ้ดยอตัโนมติั

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่
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3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● ในแทบ็ Layout (เคา้โครง) ใหเ้ลือกการจดัวาง Portrait (แนวตั้ง) Landscape (แนวนอน) แลว้เลือก Flip on Long Edge (กลบั
ดา้นตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลบัดา้นตามแนวสั้น) จากเมนูแบบหล่นลง Print on Both Sides (พิมพท์ั้งสองดา้น)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) ในพื้นท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 
Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากพิมพเ์อกสารไปหน่ึงหนา้ รอใหเ้คร่ืองพิมพใ์ส่กระดาษใหม่โดยอตัโนมติัเพื่อพิมพอี์กดา้น คุณไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใดๆ

การพมิพ์สองด้าน (OS X)

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

2. ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหเ้ลือก Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ จากเมนูป๊อปอพั

3. เลือกชนิดของการเช่ือมต่อท่ีคุณตอ้งการใชส้าํหรับหนา้กระดาษทั้งสองดา้น แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพา
ดว้ยเทคโนโลยกีารพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพา HP คุณสามารถพิมพจ์ากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ไปยงัเคร่ืองพิมพข์องคุณไดง่้ายๆ

ถา้คุณอยูท่ี่บา้นหรือท่ีสาํนกังาน หากตอ้งการใชคุ้ณสมบติัการพิมพซ่ึ์งมีอยูใ่นสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคุณอยูแ่ลว้เพื่อทาํการพิมพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์พกพาและเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั

2. เลือกภาพถ่ายหรือเอกสารท่ีตอ้งการพิมพ ์และเลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. ยนืยนัการตั้งค่าการพิมพแ์ละพิมพ์

ถา้ตอ้งการพิมพโ์ดยไม่เขา้สู่เครือข่าย โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ในหนา้ 37

ถา้คุณกาํลงัเดินทาง คุณสามารถพิมพเ์อกสารโดยส่งอีเมลดว้ยแอพ ePrint ไปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์เปิดใชง้าน ePrint โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การพิมพด์ว้ย HP 
ePrint ในหนา้ 28

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting )

การพมิพ์ด้วย AirPrint 
การพิมพโ์ดยใช ้AirPrint ของ Apple มีการสนบัสนุนใน iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรือใหม่กวา่ ใช ้AirPrint เพื่อสัง่พิมพแ์บบไร้สายไปยงั
เคร่ืองพิมพจ์าก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือใหม่กวา่), หรือ iPod touch (รุ่นท่ีสามหรือใหม่กวา่) ในแอพพลิเคชนัแบบพกพาต่อไปน้ี:
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● Mail (เมล)

● ภาพถ่าย

● Safari

● แอพพลิเคชนับริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน เช่น Evernote

การจะใช ้AirPrint ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี: 

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

● ใส่กระดาษท่ีตรงกบัการตั้งค่ากระดาษของเคร่ืองพิมพ์

การพมิพ์โดยใช้จาํนวน dpi สูงสุด
ใชโ้หมดจุดต่อน้ิว (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. จากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสม

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

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
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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)์

เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์และกระดาษ

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณพิมพง์านคุณภาพ
เยีย่มไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

● ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์พียงพอ หากตอ้งการดูระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ แตะ  (Ink (หมึกพิมพ)์) จากหนา้จอหลกั

หากตอ้งการเรียนรู้เคลด็ลบัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชง้านตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ ์ในหนา้ 34 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

● ใส่ปึกกระดาษ ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่ ใชก้ระดาษท่ีเรียบและสะอาดซ่ึงมีขนาดเท่ากนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษประเภทเดียวกนัเท่านั้นในคราวเดียวกนั

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

● กาํหนดคุณภาพการพิมพแ์ละขนาดกระดาษใหต้รงกบัประเภทและขนาดของกระดาษที่ใส่ไวใ้นถาดกระดาษ

● เรียนรู้วธีิการพิมพซ์องจดหมายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

● เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในกล่องโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง) เขา้
ถึงกล่องโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง) ดว้ยการคลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ หรือ 
Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) 

● หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพเ์ร่ิมตน้ คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) ใน
ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพด์ว้ยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี:
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— Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

— Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้คลิก
ไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

— Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4510 series แลว้คลิก HP ENVY 4510 series

● หากคุณตอ้งการพิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชห้มึกสีดาํเท่านั้น ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพเ์ป็นสีเทา) 
ใหเ้ลือก Black Ink Only (หมึกสีดาํเท่านั้น) จากนั้นคลิกปุ่ม OK (ตกลง)

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) คลิก Color Options (ตวั
เลอืกสี) สามเหล่ียมแสดงตวัเลือก จากนั้นเลือก Grayscale (สีเทา) จากเมนูป๊อปอพั Color (สี)

หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากแน่ใจวา่คุณไดซ้ื้อตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทแ้ลว้ โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงั
ไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

● การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพจ์ะมีผลเฉพาะกบัการพิมพเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงการทาํสาํเนาหรือการสแกน

● คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้น
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4 การทาํสําเนาและสแกน

● ทาํสาํเนาเอกสาร

● การสแกน

● เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน

ทาํสําเนาเอกสาร
เมนู Copy (ทาํสาํเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพช่์วยใหคุ้ณสามารถเลือกจาํนวนสาํเนา และการทาํสาํเนาขาวดาํหรือสีลงบนกระดาษธรรมดาไดง่้าย นอกจากน้ี คุณ
ยงัสามารถเขา้ถึงการตั้งค่าขั้นสูงอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่น การเปล่ียนประเภทและขนาดกระดาษ การปรับความเขม้ของสาํเนา และการปรับขนาดสาํเนา

ทาํสําเนาแบบหนึ่งหน้า

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Copy (ทาํสําเนา) เลือกจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการ

● แตะ  (Settings (การตั้งค่า)) เพื่อระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ ์หรือการตั้งค่าอ่ืนๆ

● หากตวัเลือก 2–Sided (สองหนา้) เป็น ON (เปิด) ใหแ้ตะเพื่อเลือก OFF (ปิด)

● แตะ  (Back) (ยอ้นกลบั) เพื่อกลบัสู่เมนู ทาํสาํเนา

3. แตะ Start Black (เร่ิมแบบขาวดาํ) หรือ Start Color (เร่ิมแบบสี) เพื่อเร่ิมทาํสาํเนางานพิมพ์

ทาํสําเนา 2 หน้าจากกระจกเคร่ืองสแกน

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Copy (ทาํสําเนา) เลือกจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการ

● แตะ  (Settings) (การตั้งค่า) เล่ือนผา่นตวัเลือกต่างๆ จากนั้นแตะ Resize (ปรับขนาด) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือก Actual (ตามจริง) ไว้

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สองดา้นจะไม่ทาํงานถา้เลือกตวัเลือก Fit to Page (พอดีหนา้) ไว้

● หากตวัเลือก 2–Sided (สองหนา้) เป็น OFF (ปิด) ใหแ้ตะเพื่อเลือก ON (เปิด)

● จากหนา้จอ Settings (การตั้งค่า) ระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ ์หรือการตั้งค่าอ่ืนๆ

● แตะ  (Back) (ยอ้นกลบั) เพื่อกลบัสู่หนา้จอ ทาํสาํเนา

3. แตะ Start Black (เร่ิมแบบขาวดาํ) หรือ Start Color (เร่ิมแบบสี) เพื่อเร่ิมทาํสาํเนางานพิมพ์

4. ใส่ตน้ฉบบัท่ีสองแลว้กดเลือก OK (ตกลง) เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ
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ทาํสําเนา 2 หน้าจากตวัป้อนเอกสาร

1. ป้อนตน้ฉบบั 1 หนา้เขา้ในตวัป้อนเอกสารโดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น

● ใชต้น้ฉบบั 1 หนา้สองแผน่เพื่อสร้างสาํเนา 2 หนา้

● ใชต้น้ฉบบั 1 หนา้หลายแผน่เพื่อสร้างสาํเนา 2 หนา้หลายแผน่ ตวัอยา่งเช่น: ตน้ฉบบั 1 หนา้แปดแผน่จะสามารถทาํสาํเนา 2 หนา้ไดส่ี้แผน่

2. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Copy (ทาํสําเนา) เลือกจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการ

● แตะ  (Settings) (การตั้งค่า) เล่ือนผา่นตวัเลือกต่างๆ จากนั้นแตะ Resize (ปรับขนาด) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือก Actual (ตามจริง) ไว้

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สองดา้นจะไม่ทาํงานถา้เลือกตวัเลือก Fit to Page (พอดีหนา้) ไว้

● หากตวัเลือก 2–Sided (สองหนา้) เป็น OFF (ปิด) ใหแ้ตะเพื่อเลือก ON (เปิด)

● จากหนา้จอ Settings (การตั้งค่า) ระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ ์หรือการตั้งค่าอ่ืนๆ

● แตะ  (Back) (ยอ้นกลบั) เพื่อกลบัสู่หนา้จอ ทาํสาํเนา

3. แตะ Start Black (เร่ิมแบบขาวดาํ) หรือ Start Color (เร่ิมแบบสี) เพื่อเร่ิมทาํสาํเนางานพิมพ์

ทาํสําเนาแบบสองหน้า

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Copy (ทาํสําเนา) เลือกจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการ

● แตะ  (Settings) (การตั้งค่า) เล่ือนผา่นตวัเลือกต่างๆ จากนั้นแตะ Resize (ปรับขนาด) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือก Actual (ตามจริง) ไว้

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สองดา้นจะไม่ทาํงานถา้เลือกตวัเลือก Fit to Page (พอดีหนา้) ไว้

● หากตวัเลือก 2–Sided (สองหนา้) เป็น OFF (ปิด) ใหแ้ตะเพื่อเลือก ON (เปิด)

● จากหนา้จอ Settings (การตั้งค่า) ระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ ์หรือการตั้งค่าอ่ืนๆ

● แตะ  (Back) (ยอ้นกลบั) เพื่อกลบัสู่หนา้จอ ทาํสาํเนา

3. แตะ Start Black (เร่ิมแบบขาวดาํ) หรือ Start Color (เร่ิมแบบสี) เพื่อเร่ิมทาํสาํเนางานพิมพ์

4. ใส่ตน้ฉบบัท่ีสองแลว้กดเลือก OK (ตกลง) เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่ย และกระดาษประเภทอื่นๆ จากนั้นบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ หลงัจากเปิดใชง้านการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเร่ิมการสแกน
จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพห์รือจาก ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สแกนบางส่วนจะใชไ้ดห้ลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● การสแกนโดยใช ้Webscan
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● การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

● สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีแนะนาํแลว้ โดยทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ตอ้งมีการเช่ือมต่อและเปิดเคร่ืองไว้

นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร์ Windows

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (Windows) 

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ถา้คุณสมบติัน้ีถูกปิดใชง้านและคุณตอ้งการเปิดใชง้านอีกคร้ัง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี

1. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม 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

2. ในส่วน Scan (สแกน) เลือก Manage Scan to Computer (จดัการการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

3. คลิก Enable (เปิดใชง้าน)

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (OS X)

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถกูเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ถา้คุณสมบติัน้ีถูกปิดใชง้านและคุณตอ้งการเปิดใชง้านอีกคร้ัง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

2. ภายใต ้Scan Settings (การตั้งค่าสแกน) คลิก Scan to Computer (สแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

3. ใหแ้น่ใจวา่ Enable Scan to Computer (เปิดใชง้านสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์) ถูกเลือกไว้

ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. แตะ Scan (สแกน)

3. กดเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นปลายทางการสแกน

4. เลือกประเภทการสแกนที่ตอ้งการ

5. แตะ OK (ตกลง)

การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นไฟล์ (Windows)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์
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● 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. 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 24

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. เลือกชนิดของโปรไฟลก์ารสแกนท่ีคุณตอ้งการและทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ออนไลนเ์พื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ HP Scan เรียนรู้วธีิการ:

● เลือกกาํหนดการตั้งค่าการสแกน เช่น ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดบัความคอนทราสต์

● สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายและคลาวดไ์ดรฟ์

● แสดงตวัอยา่งและปรับภาพก่อนสแกน

การสแกนโดยใช้ Webscan

Webscan (เวบ็สแกน) คือคุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ได้

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 41

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

3. ในส่วน Security (ระบบความปลอดภยั) คลิก Administrator Settings (การตั้งค่าผูดู้แลระบบ)
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4. เลือก Webscan เพื่อเปิดใช ้Webscan

5. คลิก Apply (ปรับใช)้ จากนั้นคลิก ตกลง

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

Webscan มีตวัเลือกการสแกนพื้นฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพิ่มเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 41

3. คลิกท่ีแทบ็ Scan (สแกน)

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

การเปลีย่นการตั้งค่าการสแกน (Windows)

คุณสามารถปรับเปล่ียนการตั้งค่าการสแกนใดกไ็ด ้ทั้งเพื่อการใชง้านคร้ังเดียว หรือบนัทึกการเปล่ียนแปลงไวเ้พื่อใชง้านอยา่งถาวร การตั้งค่าเหล่าน้ีรวมตวัเลือกอยา่งเช่น 
ขนาดกระดาษและการจดัวาง ความละเอียดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอร์ของสแกนท่ีบนัทึกไว้

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

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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สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

คุณสามารถสร้างทางลดัการสแกนของตวัเองเพื่อทาํใหก้ารสแกนง่ายยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและบนัทึกภาพถ่ายเป็นรูปแบบ PNG แทนท่ีจะ
เป็น JPEG

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม 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 24

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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5 การใช้บริการทางเวบ็

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การพิมพด์ว้ย HP ePrint

● การใช ้วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP

● การใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected

● การลบบริการทางเวบ็

บริการทางเวบ็คอือะไร
ePrint

● HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงง่ายเพียงส่งอีเมลไปยงัท่ีอยู่
อีเมลท่ีกาํหนดไวใ้หก้บัเคร่ืองพิมพ ์เม่ือคุณเปิดใชง้านบริการบนเวบ็ท่ีเคร่ืองพิมพ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์พิเศษ หากคุณสามารถส่งอีเมล คุณ
กส็ามารถพิมพไ์ดจ้ากทุกท่ีโดยใช ้ePrint

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

การตั้งค่าบริการทางเวบ็
ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่าบริการทางเวบ็ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

หากตอ้งการตั้งค่าบริการทางเวบ็ ใหใ้ชว้ธีิใดวธีิหน่ึงต่อไปน้ี

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้แผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

2. แตะ Enable Web Services (เปิดใชง้านบริการทางเวบ็)
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3. กดเลือก ยอมรับ เพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้านของบริการทางเวบ็และเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

4. ในหนา้จอ Auto Update (อพัเดตอตัโนมตั)ิ ใหแ้ตะ Yes (ใช่) เพื่ออนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจหาและติดตั้งอพัเดตผลิตภณัฑโ์ดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทาํตามคาํแนะนาํซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้ง
ค่าบริการทางเวบ็

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS)

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 41

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

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

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท ทาํตามคาํแนะนาํซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้งค่าบริการ
ทางเวบ็

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 11

2. ในหนา้ต่างท่ีปรากฏ ดบัเบิลคลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้เลือก Connect Printer to the Web (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพไ์ปยงัเวบ็) 
ภายใต ้Print (พิมพ)์ โฮมเพจของเคร่ืองพิมพ ์(เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั) จะเปิดข้ึน

3. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

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

5. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทาํตามคาํแนะนาํซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้ง
ค่าบริการทางเวบ็

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีขอ้มูลน้ี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

6. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การพมิพ์ด้วย HP ePrint
HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สามารถใช ้HP ePrint ไดทุ้กท่ีท่ีคุณสามารถส่งอีเมล เพียงส่งเอกสารและ
ภาพถ่ายไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีกาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณเม่ือคุณเปิดใชง้านบริการทางเวบ็ โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์เพิ่มเติม

● เคร่ืองพิมพข์องคุณตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตผา่นเครือข่ายแบบไร้สาย คุณจะไม่สามารถใช ้HP ePrint ผา่นการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ย USB

● เคร่ืองพิมพอ์าจพิมพส่ิ์งท่ีแนบแตกต่างจากลกัษณะท่ีปรากฏในโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างส่ิงท่ีแนบนั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตวัเลือกแบบอกัษรและเคา้โครงท่ีใชข้อง
ตน้ฉบบั

● การปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านไดฟ้รีจะใหม้าพร้อมกบั HP ePrint การปรับปรุงบางส่วนอาจตอ้งเปิดใชง้านฟังกช์นัการทาํงานบางอยา่ง

เม่ือคุณลงทะเบียนบญัชีบน HP Connected แลว้ (www.hpconnected.com) คุณจะสามารถเขา้สู่ระบบเพื่อดูสถานะงานใน ePrint จดัลาํดบัการพิมพ์
ของ ePrint ควบคุมผูท่ี้สามารถใชท่ี้อยูอี่เมล ePrint ของเคร่ืองพิมพเ์พื่อพิมพแ์ละดูวธีิใช ้ePrint ได้

ก่อนเร่ิมใช ้ePrint โปรดตรวจดูใหแ้น่ใจวา่

● เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่ายท่ีใหก้ารเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

● บริการทางเวบ็เปิดอยู ่หากยงัไม่เปิด จะปรากฏขอ้ความแจง้เตือนใหคุ้ณเปิด

วธีิพมิพ์เอกสารด้วย ePrint จากทีใ่ดกไ็ด้

1. เปิดใชง้านบริการทางเวบ็

a. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะไอคอน  ( ePrint ) 

b. ยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้าน แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ เพื่อเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

c. พิมพห์นา้เวบ็ขอ้มูล ePrint แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้นั้น เพื่อลงช่ือสมคัรใชบ้ญัชี ePrint

2. คน้หาท่ีอยูอี่เมลสาํหรับ ePrint ของคุณ

a. แตะ  ( ePrint ) บนหนา้หลกั

b. แตะ  (Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็))

c. ในเมนู Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) ใหแ้ตะ Display Email Address (แสดงท่ีอยูอี่เมล)

3. อีเมลเอกสารของคุณไปยงัเคร่ืองพิมพเ์พื่อพิมพอ์อกมา

a. สร้างอีเมลใหม่และแนบเอกสารท่ีจะพิมพ์

b. ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพเ์อกสารท่ีแนบมา

หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ ePrint จะไม่ยอมรับงานพิมพอี์เมล หากมีหลายท่ีอยูอี่เมลในฟิลด ์"To" (ถึง) หรือ "Cc" (สาํเนาถึง) ใหป้้อนท่ีอยูอี่เมล HP 
ePrint ลงในฟิลด ์"To" (ถึง) เท่านั้น อยา่ป้อนท่ีอยูอี่เมลเพิ่มเติมในฟิลดอ่ื์นๆ 

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรั้บการพิมพท์นัทีท่ีไดรั้บ โดยไม่มีการรับประกนัเวลาท่ีจะไดรั้บอีเมลหรือการไดรั้บอีเมลเช่นเดียวกบัอีเมลทัว่ไป คุณสามารถตรวจสอบ
สถานะการพิมพไ์ดจ้าก HP Connected (www.hpconnected.com)

หมายเหตุ: เอกสารท่ีพิมพด์ว้ย ePrint อาจแตกต่างจากตน้ฉบบั รวมทั้งลกัษณะ การจดัรูปแบบ และการจดัขอ้ความอาจแตกต่างจากเอกสารตน้ฉบบั สาํหรับเอกสาร
ท่ีตอ้งพิมพใ์หมี้คุณภาพสูง (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนาํใหคุ้ณพิมพง์านจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถควบคุม
ลกัษณะของงานท่ีพิมพอ์อกมาไดม้ากข้ึน
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 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

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

ไปท่ีเวบ็ไซต ์HP Connected เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมและขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะ www.hpconnected.com

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

การลบบริการทางเวบ็
การลบบริการทางเวบ็

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  ( ePrint ) แลว้กดเลือก  (Web Services Settings) (การตั้งค่าบริการทางเวบ็)

2. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็)

3. กดเลือก Yes (ใช่) เพื่อยนืยนั
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6 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ์

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● การใชโ้หมดตลบัหมึกเด่ียว

● ขอ้มูลการรับประกนัตลบัหมึก

● เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ์

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

▲ จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (ไอคอน Ink (หมึกพิมพ)์) เพื่อแสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. เลือก HP ENVY 4510 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 โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่
คุณภาพงานพิมพจ์ะแยล่ง

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกใชใ้นกระบวนการพิมพซ่ึ์งมีอยูห่ลากหลายวธีิ รวมถึงกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมผลิตภณัฑแ์ละ
ตลบัหมึกสาํหรับการพิมพ ์รวมทั้งตรวจสอบหวัพน่หมึก ซ่ึงเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก ทั้งน้ี ตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชง้านแลว้จะมีหมึกพิมพ์
เหลือคา้งอยูเ่ลก็นอ้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage
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การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
วธีิเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์นัเก่าออก

a. เปิดฝาครอบ

b. เปิดสลกับนช่องใส่ตลบัหมึกพิมพ์

c. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องใส่

3. ใส่ตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่

a. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์
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b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ

c. เล่ือนตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่เขา้ไปในช่องใส่ และปิดสลกัจนมีเสียงดงัคลิก

4. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP จะแจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพก่์อนพิมพเ์อกสาร 

การส่ังซ้ือผลติภณัฑ์หมกึพมิพ์
ก่อนสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหค้น้หาหมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้ง

ค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์บนเคร่ืองพมิพ์

▲ หมายเลขตลบัหมึกพิมพอ์ยูด่า้นในฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์
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ค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพด์ว้ยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี: 

● 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

2. หมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้งจะปรากฏข้ึนเม่ือคุณใชลิ้งกน้ี์

ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Shop (เลือกซ้ือ) แลว้คลิก Shop For Supplies Online (ซ้ืออุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองแบบออนไลน)์

การค้นหาหมายเลขการส่ังซ้ือตลบัหมกึพมิพ์

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 ENVY 4510 series ใหไ้ปท่ี www.hp.com/buy/supplies เลือกประเทศ/ภมิูภาคของคุณ เม่ือ
ปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ จากนั้นทาํตามขอ้ความแจง้เพื่อคน้หาตลบัหมึกพิมพท่ี์เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกแบบออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ คุณอาจดูขอ้มูล
อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพื่อไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ

การใช้โหมดตลบัหมกึเดีย่ว
ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อให ้HP ENVY 4510 series ทาํงานดว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียงหน่ึงตลบัเท่านั้น โหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวจะเร่ิมทาํงานเม่ือถอดตลบั
หมึกพิมพอ์อกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์ในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว เคร่ืองพิมพจ์ะสามารถทาํสาํเนาเอกสาร ทาํสาํเนาภาพถ่าย และพิมพง์านจากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: เม่ือ HP ENVY 4510 series ทาํงานในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว จะมีขอ้ความปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์หากมีขอ้ความปรากฏขึ้น 
และไดมี้การติดตั้งตลบัหมึกพิมพส์องตลบัในเคร่ืองพิมพ ์ใหต้รวจสอบวา่ไดดึ้งเทปพลาสติกสาํหรับป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้หรือไม่ เม่ือมีเทป
พลาสติกปิดบงัขั้วสมัผสัของตลบัหมึกพิมพอ์ยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถตรวจพบวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพแ์ลว้

ออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพส์องตลบัใน HP ENVY 4510 series เพื่อออกจากโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว

ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึ
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึก
พิมพข์อง HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผดิประเภท หรือทาํใหเ้สีย
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ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานเท่าท่ีหมึก HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ี
ส้ินสุดการรับประกนัในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลบัหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไว้

สาํหรับสาํเนาของเอกสารการรับประกนัแบบจาํกดัของ HP สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์โปรดอ่านเอกสารประกอบที่ใหม้าพร้อมกบัเคร่ือง

เคลด็ลบัเกีย่วกบัการใช้หมกึพมิพ์
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพ์

● เพื่อป้องกนัไม่ใหต้ลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้มเปิดเสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะปุ่ มเปิดจะดบั

● อยา่เปิดหรือดึงเทปตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะพร้อมสาํหรับการติดตั้ง การปิดเทปตลบัหมึกพิมพไ์วจ้ะลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์นช่องใส่ท่ีถูกตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของแต่ละช่องใส่ ตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมดเขา้ท่ี
เรียบร้อยแลว้

● เคร่ืองจะทาํการปรับตาํแหน่งโดยอตัโนมติัหลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่ การปรับตาํแหน่งยงัมีประโยชนใ์นภายหลงั ในกรณีท่ีเกิดเสน้หยกัหรือเสน้เลือน
ราง โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพ ์ในหนา้ 52

● เม่ือหนา้จอแสดง Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ) สาํหรับตลบัหมึกพิมพต์ลบัใดตลบัหน่ึงหรือทั้งสองตลบั คุณควรเตรียมตลบั
หมึกพิมพส์าํรองไวเ้พื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับ
ได ้โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 31

● หากคุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพไ์ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ใหพ้ยายามใส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปอีกคร้ังใหเ้ร็วท่ีสุด ตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่มีการป้องกนั
จะเร่ิมแหง้เม่ืออยูน่อกเคร่ืองพิมพ์
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7 การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

ค่าขั้นสูงเพิ่มเติมมีใหเ้ลือกใชจ้ากหนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(Embedded Web Servers หรือ EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
ตวั ในหนา้ 41

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

● การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์

● การเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่าย

● เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย)

● เคลด็ลบัสาํหรับการตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์สําหรับการส่ือสารไร้สาย
● ก่อนเร่ิมใชง้าน

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ

● การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ

● การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

ก่อนเร่ิมใช้งาน
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● เครือข่ายไร้สายไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● เคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั (ซบัเน็ต)

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์ระบบอาจขอใหคุ้ณป้อนช่ือเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหสัผา่นของระบบไร้สาย

● ช่ือเครือข่ายไร้สายคือช่ือของเครือข่ายไร้สายของคุณ

● รหสัผา่นเครือข่ายไร้สายจะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใชร้หสัวลี WPA 
หรือคีย ์WEP อยา่งใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งการ

หากคุณยงัไม่ไดเ้ปล่ียนช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัตั้งแต่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจคน้หาขอ้มูลน้ีไดท่ี้ดา้นหลงัหรือดา้นขา้งของเราเตอร์ไร้สาย

หากคุณไม่พบช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัหรือไม่สามารถจาํขอ้มูลน้ีได ้โปรดดูเอกสารคู่มือท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยงั
คน้หาขอ้มูลน้ีไม่พบ ใหติ้ดต่อผูดู้แลเครือข่ายหรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย
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หมายเหตุ: ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 35

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  ( ระบบไร้สาย )

2. กดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

3. แตะ Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย)

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏข้ึนเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การเปลีย่นประเภทการเช่ือมต่อ
เม่ือคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณแลว้ คุณจะสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ (เช่น จากการ
เช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) ได้

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (Windows) 

ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 35

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม 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

2. เลือก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

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

วธีิเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้HP Setup Assistant (ตวัช่วยการติดตั้ง) ใน Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (แอพพลิเคชนั/
Hewlett-Packard/ยทิูลิต้ีอุปกรณ์) เพื่อเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นแบบไร้สาย

 ศึกษาเพิ่มเติมถึงวธีิเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
พิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ ์
ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

วธีิการพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  ( ระบบไร้สาย ) จากนั้นกดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)
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เปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์
ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะสวา่งข้ึน เม่ือระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงาน

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  ( ระบบไร้สาย ) จากนั้นกดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

2. แตะเพื่อเปิดหรือปิด Wireless (ไร้สาย) หากเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดรั้บการกาํหนดค่าใหเ้ช่ือมต่อเครือข่าย การเปิดระบบไร้สายจะเปิด Wireless Setup 
Wizard (ตวัช่วยตั้งค่าระบบไร้สาย) โดยอตัโนมติั

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

แนวทางปฏิบัตใินการใช้ Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

— ถา้คุณตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้

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

● Wi-Fi Direct สามารถเปิดโดยใชโ้หมดสองโหมดดงัน้ี:

— โหมดอตัโนมติั อนุญาตใหอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

— โหมดดว้ยตนเอง: กาํหนดใหอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพก่์อนท่ีจะสามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์โหมดน้ีช่วยใหมี้ความ
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ตอ้งระบุขอ้ความหรือ PIN เพิ่มเติมก่อนทาํการเช่ือมต่อ

● 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) ) จากนั้นแตะเพื่อเปิด Wi-Fi Direct

3. กดเลือก  ( ย้อนกลบั )

เมนู Wi-Fi Direct Details (รายละเอียด Wi-Fi Direct) จะปรากฏข้ึนพร้อมช่ือและรหสัผา่น Wi-Fi Direct

คาํแนะนํา: คุณยงัสามารถเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้EWS โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั 
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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 ENVY-4510 (** เป็นอกัขระพิเศษสาํหรับระบุเคร่ืองพิมพข์อง
คุณ) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์พกพา

5. 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 ENVY-4510 (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบน
เคร่ืองพิมพ)์

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

หมายเหตุ: ในการคน้หารหสัผา่น ใหแ้ตะ (Wi-Fi Direct) บนหนา้จอหลกั

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)

c. เม่ือหนา้จอซอฟตแ์วร์ Connection Options (ตวัเลือกการเช่ือมต่อ) แสดงข้ึน ใหเ้ลือก Wireless (ไร้สาย) 

เลือกซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณจากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ

d. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ
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การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

3. คลิกไอคอน Wi-Fi แลว้เลือกช่ือ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**- HP ENVY-4510 (โดยท่ี ** เป็นอกัขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

หมายเหตุ: ในการคน้หารหสัผา่น ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct) บนหนา้จอหลกั

4. เพิ่มเคร่ืองพิมพ์

a. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

b. คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) หรือ เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ

c. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

d. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมันข์วาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพิ่ม)

การเปลีย่นการตั้งค่าเครือข่าย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถกาํหนดค่าและจดัการการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์และจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการเรียกดูหรือแกไ้ข
ค่าเครือข่าย การเรียกคืนค่าเร่ิมตน้ของเครือข่าย การเปิดและปิดฟังกช์ัน่ไร้สาย

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

วธีิการพมิพ์หน้าการกาํหนดค่าเครือข่าย

1. จากหนา้จอหลกั แตะ  (Wireless (ไร้สาย)) จากนั้นแตะ  ( Settings (การตั้งค่า) )

2. แตะ Print Reports (พิมพร์ายงาน) แลว้แตะ Network Configuration Page (หนา้การกาํหนดค่าเครือข่าย)

การเปลีย่นการตั้งค่า IP

การตั้งค่า IP เร่ิมตน้สาํหรับการตั้งค่า IP คือ Automatic (อตัโนมติั) ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนดการตั้งค่า IP โดยอตัโนมติั หากคุณเป็นผูใ้ชข้ ั้นสูงและตอ้งการใชค่้าอ่ืน 
(เช่นท่ีอยู ่IP ซบัเน็ตมาสกห์รือเกตเวยเ์ร่ิมตน้) สามารถแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ

ข้อควรระวงั: โปรดระวงัเม่ือกาํหนด IP แอดเดรสดว้ยตนเอง หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถกูตอ้งขณะติดตั้ง องคป์ระกอบเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองพิมพ ์เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาด ใหเ้คร่ืองพิมพเ์ขา้ร่วมเครือข่ายและรับท่ีอยู ่IP โดยอตัโนมติัก่อน หลงัจากการตั้งค่าซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้ และท่ีอยู ่DNS ได้
รับการกาํหนดค่าแลว้ คุณสามารถเปล่ียนท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพไ์ปเป็นการตั้งค่าดว้ยตนเอง

1. จากหนา้จอหลกั แตะ  (Wireless (ไร้สาย)) จากนั้นแตะ  ( Settings (การตั้งค่า) )

2. แตะ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. กดเลือก IP Settings (ค่า IP)

จะปรากฏขอ้ความเตือนวา่การเปล่ียน IP แอดเดรสจะลบเคร่ืองพิมพอ์อกจากเครือข่าย
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4. แตะ ตกลง เพื่อดาํเนินการต่อ

5. ตามค่าเร่ิมตน้ มีการกาํหนดเป็น Automatic (อตัโนมติั) หากคุณตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าดว้ยตนเอง ใหแ้ตะ Manual (ดว้ยตนเอง) แลว้ป้อนขอ้มูลท่ี
เหมาะสมสาํหรับการตั้งค่าต่อไปน้ี:

● IP Address (ทีอ่ยู่ IP)

● Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)

● Default Gateway (เกตเวย์เร่ิมต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

6. ป้อนการเปล่ียนแปลงของคุณแลว้แตะ Apply (ปรับใช)้

เคร่ืองมอืจดัการเคร่ืองพมิพ์ขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพมิพ์ทีเ่ช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
วธีิการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจตอ้งใชร้หสัผา่น

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งจะไม่สามารถใชง้านได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กล่องเคร่ืองมือ (Windows)

● HP Utility (OS X)

● เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

● เก่ียวกบัคุกก้ี

กล่องเคร่ืองมอื (Windows)

กล่องเคร่ืองมือจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: กล่องเคร่ืองมือสามารถติดตั้งจากซีดีซอฟตแ์วร์ของ HP ไดห้ากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของระบบ ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบั
ระบบท่ีตอ้งการไดท่ี้ไฟล ์Readme ซ่ึงมีอยูใ่นแผน่ CD ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีจดัมาใหพ้ร้อมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณ

การเปิดกล่องเคร่ืองมอื

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● 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

2. คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน)

3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ)
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HP Utility (OS X)

HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือในการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพ ์ปรับตั้งเคร่ืองพิมพ ์สัง่ซ้ือวสัดุแบบออนไลน ์และหาขอ้มูลสนบัสนุนจาก
เวบ็ไซต์

หมายเหตุ: คุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีในยทิูลิต้ีของ HP จะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ์

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ดบัเบิลคลิกท่ี HP Utility จากโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลเิคชัน) ท่ีระดบับนสุดของฮาร์ดดิสก์

เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั
คุณสามารถเขา้สู่เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดผ้า่นเครือข่ายหรือ Wi-Fi Direct

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งอยูใ่นเครือข่ายและตอ้งมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสาํหรับเคร่ืองพิมพไ์ดโ้ดยกดไอคอน ระบบไร้สาย หรือพิมพห์นา้การ
กาํหนดค่าเครือข่าย

● ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพ้ิมพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

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

วธีิเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยใช้ Wi-Fi Direct

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct)

2. หาก Wi-Fi Direct เป็น Off (ปิด) อยู ่ใหแ้ตะ  ( Settings (การตั้งค่า) ) จากนั้นแตะเพื่อเปิด Wi-Fi Direct

3. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wi-Fi Direct ตวัอยา่งเช่น DIRECT-**- HP ENVY-4510 
(โดยท่ี ** เป็นอกัขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ) ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ี http://192.168.223.1

เกีย่วกบัคุกกี้
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั หรือ EWS) จะจดัเกบ็ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ๆ (คุกก้ี) ไวใ้นฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเม่ือคุณเรียกดูหนา้เวบ็ ไฟลเ์หล่าน้ีช่วยให ้EWS รู้จกั
คอมพิวเตอร์ของคุณในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้เยีย่มชม เช่น หากคุณกาํหนดค่าภาษาของ EWS คุกก้ีจะช่วยจดจาํวา่คุณไดเ้ลือกภาษาใดไว ้ดงันั้น ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้ถึง 
EWS หนา้เวบ็เหล่านั้นกจ็ะแสดงผลในภาษานั้น คุกก้ีบางประเภท (เช่น คุกก้ีท่ีเกบ็การกาํหนดลกัษณะเฉพาะลูกคา้) จะถกูจดัเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์จนกวา่คุณจะลา้งออก
ดว้ยตนเอง

คุณสามารถกาํหนดค่าใหเ้บราวเ์ซอร์ยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกาํหนดค่าใหแ้จง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการเสนอคุก้ก้ี ซ่ึงช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด 
นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพื่อลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หมายเหตุ: หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การเร่ิมตน้ ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชนั (มีประโยชนอ์ยา่งยิง่เม่ือใชต้วัช่วยการติดตั้ง)

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั
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สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวธีิดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

เคลด็ลบัสําหรับการตั้งค่าและใช้เคร่ืองพมิพ์บนเครือข่าย
ใชเ้คลด็ลบัดงัต่อไปน้ีเพื่อตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย:

● เม่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร์ไร้สายเปิดทาํงานอยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะคน้หาเราเตอร์ไร้สาย แลว้จึงแสดงรายช่ือเครือ
ข่ายท่ีตรวจพบบนหนา้จอ

● หากตอ้งการตรวจสอบการเช่ือมต่อไร้สายบนเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะ  (Wireless (ไร้สาย)) บนแผงควบคุมเพื่อเปิดเมนู Wireless (ไร้สาย) หาก 

Wireless (ไร้สาย) แสดงเป็น Off (ปิด) ใหแ้ตะเพื่อเปิดการเช่ือมต่อไร้สาย Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยตั้งค่าระบบไร้สาย) จะเร่ิมทาํงาน
โดยอตัโนมติั ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

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

● เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเครือข่ายและเคร่ืองพิมพข์องคุณสาํหรับการพิมพแ์บบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบั Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน) (Windows เท่านั้น) และเคลด็ลบัการแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ 
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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8 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึก

● ปัญหาการพิมพ์

● ปัญหาการทาํสาํเนา

● ปัญหาสแกน

● ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
คุณตอ้งการทาํอะไร

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

การแกปั้ญหากระดาษติด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

คาํแนะนาํสาํหรับการนาํกระดาษท่ีติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพห์รือในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั ออกและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักระดาษหรือการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

กระดาษติดอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายๆ จุดในเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: เพื่อปกป้องหวัพิมพจ์ากความเสียหาย ใหน้าํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกทนัที

วธีินํากระดาษทีต่ดิในเคร่ืองพมิพ์ออก

ข้อควรระวงั: หลีกเล่ียงการดึงกระดาษท่ีติดจากดา้นหนา้เคร่ืองพิมพ ์แต่ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ีแทนเพื่อนาํกระดาษท่ีติดออก การดึงเอากระดาษท่ีติดอยูอ่อกจาก
ทางดา้นหนา้เคร่ืองพิมพอ์าจเป็นเหตุใหก้ระดาษเกิดฉีกขาดและทิ้งเศษกระดาษท่ีขาดนั้นคาไวใ้นเคร่ืองพิมพไ์ด ้ซ่ึงจะยิง่ทาํใหเ้กิดการติดขดัมากข้ึนต่อไปอีก 

1. ตรวจสอบทางเผา่นกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ์

a. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์
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b. ถอดฝาครอบทางเดินกระดาษ

c. ยกฝาครอบเคร่ืองพิมพส์องหนา้ข้ึนและนาํกระดาษท่ีติดออก

d. ใส่ฝาครอบทางผา่นกระดาษอีกคร้ัง ตรวจดูวา่ดนัฝาครอบเขา้ท่ีดีแลว้
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e. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

f. แตะ ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อ

2. ถา้ปัญหายงัไม่หายไป ใหต้รวจสอบบริเวณแคร่เคร่ืองพิมพภ์ายในเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: ระหวา่งท่ีดาํเนินการ หลีกเล่ียงการแตะตอ้งสายเคเบิลท่ีติดอยูก่บัแคร่เคร่ืองพิมพ์

a. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

b. ถา้เกิดมีกระดาษติดขดั ใหข้ยบัแคร่เคร่ืองพิมพไ์ปดา้นขวาสุดของเคร่ืองพิมพ ์ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัแลว้ดึงเขา้หาตวัคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลกูกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

c. ขยบัแคร่ไปดา้นซา้ยสุดของเคร่ืองพิมพ ์และทาํเช่นเดียวกบัขั้นตอนเม่ือสกัครู่เพื่อเอากระดาษฉีกขาดท่ีมีออกมา

d. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

e. แตะ ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อ

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

3. ถา้ปัญหายงัไม่หายไป ใหต้รวจสอบบริเวณถาด

a. ดึงถาดกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นท่ี
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b. ค่อยๆ ยกเคร่ืองพิมพเ์อนลงเพื่อใหเ้ห็นดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ์

c. ตรวจสอบช่องวา่งท่ีใชใ้ส่ถาดป้อนกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ ์ถา้พบวา่มีกระดาษติดอยู ่ใหเ้อ้ือมมือเขา้ไปในช่องวา่งนั้น แลว้ดึงกระดาษนั้นเขา้หาตวัดว้ย
มือทั้งสอง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลกูกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

d. ค่อยๆ หงายเคร่ืองพิมพข้ึ์นอีกคร้ัง

e. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไป

f. แตะ ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อ

เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษตดิขดั
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัพิมพด์ว้ยกระดาษท่ีไม่ยน่ พบั หรือชาํรุด

● คุณสามารถป้องกนัไม่ใหก้ระดาษมว้นงอหรือมีรอยยบัไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท่ีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมดไวใ้นถุงท่ีสามารถปิดผนึกได้

● อยา่ใชก้ระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์
ในหนา้ 8

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่วางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกนัในถาดป้อนกระดาษ ควรใส่กระดาษท่ีเป็นประเภทและขนาดเดียวกนัลงในถาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

46 บท 8   การแกไ้ขปัญหา THWW



● หากคุณพิมพล์งบนกระดาษทั้งสองหนา้ อยา่พิมพภ์าพท่ีมีความเขม้สีสูงบนกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัเบา

● ใชป้ระเภทกระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 5

● หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพ์ิมพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกระดาษ อยา่ป้อนกระดาษขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพอ์ยู่

การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกาํลงัประสบปัญหาในลกัษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษไม่ดงึกระดาษ   

— ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 8 กรีดกระดาษออกจากกนัก่อนใส่ลงในถาด

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษที่คุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับแนวกระดาษแนบสนิท
พอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษที่โคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหดึ้งถาดป้อนกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ์
แลว้ใส่กระดาษเขา้ไปใหม่ใหถู้กตอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับแนวกระดาษแลว้

— ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษที่คุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษ
แนบสนิทพอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

— ใชก้ระดาษ HP เพื่อการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด

ปัญหาเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึ
การแก้ปัญหาเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึ

หากเกิดขอ้ผดิพลาดหลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์หรือหากขอ้ความระบุวา่มีปัญหากบัตลบัหมึกพิมพ ์ใหล้องนาํตลบัหมึกพิมพอ์อก ตรวจสอบวา่นาํเทปพลาสติกห่อหุม้
ออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ลว้ จากนั้นใส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไป หากยงัไม่ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์หากยงัไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ให้
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 31

วธีิทาํความสะอาดหน้าสัมผสัตลบัหมกึพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขั้นตอนการทาํความสะอาดควรใชเ้วลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพท์นัทีหลงัจากทาํความ
สะอาด เราไม่แนะนาํใหน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาอยูน่อกเคร่ืองพิมพน์านกวา่ 30 นาที เพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อตลบัหมึกพิมพไ์ด้

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่
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2. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

3. นาํตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

4. จบัดา้นขา้งของตลบับรรจุหมึกโดยใหห้งายดา้นล่างข้ึน แลว้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบับรรจุหมึก หนา้สมัผสัไฟฟ้าคือจุดเลก็ๆ ท่ีเป็นสีทองบน
ตลบัหมึกพิมพ์

คุณสมบัติ คาํอธิบาย

1 แถบหนา้สมัผสัไฟฟ้า

5. เช็ดเฉพาะแถบหนา้สมัผสัโดยใชผ้า้นุ่มหมาดๆ และไม่มีเศษเสน้ใย

ข้อควรระวงั: ระวงัไม่ใหส้มัผสักบัส่วนอ่ืนนอกจากแถบหนา้สมัผสั และอยา่ใหมี้รอยเป้ือนหรือเศษวสัดุอ่ืนๆ ติดอยูบ่นส่วนอ่ืนของตลบัหมึกพิมพ์

6. หาตาํแหน่งแถบหนา้สมัผสัในตลบัหมึกพิมพท่ี์ดา้นในของเคร่ืองพิมพ ์แถบหนา้สมัผสัจะมีลกัษณะเป็นจุดสีทองท่ีนูนออกมาซ่ึงจะอยูต่รงกบัแถบหนา้สมัผสับน
ตลบัหมึกพิมพ์

7. ใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขนเชด็แถบหนา้สมัผสั

8. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่

9. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปหรือไม่

10. หากยงัคงมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองแลว้เปิดใหม่

หมายเหตุ: ถา้เกิดปัญหาโดยมีสาเหตุจากตลบัหมึกหน่ึงตลบั คุณสามารถนาํตลบัหมึกออกและใชโ้หมดตลบัหมึกเด่ียวเพื่อใชง้าน HP ENVY 4510 series กบั
ตลบัหมึกเดียวเท่านั้น

การแก้ปัญหาเกีย่วกบัความเข้ากนัได้ของตลบับรรจุหมกึ
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้เปล่ียนแทนท่ีดว้ยตลบัหมึกพิมพใ์หม่ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์
ในหนา้ 31

ปัญหาการพมิพ์
คุณตอ้งการทาํอะไร
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แก้ไขปัญหาหน้าทีไ่ม่พมิพ์ (พมิพ์ไม่ได้)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพ์
และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาโดย
อตัโนมติั

แกไ้ขปัญหาเคร่ืองไม่พิมพง์าน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

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

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาพมิพ์ไม่ได้

แก้ไขปัญหาการพมิพ์

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์ละแกปั้ญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หากคุณใชส้าย USB เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดสาย USB ออกและเช่ือมต่อใหม่ หากคุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพด์ว้ยการ
เช่ือมต่อระบบไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่การเช่ือมต่อยงัทาํงานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

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)์ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการทาํเคร่ืองหมายถูกหนา้รายการ Pause Printing (หยดุการพิมพช์ัว่คราว) 
หรือ Use Printer Offline (ใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบออฟไลน)์

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์วเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ได้รับการตั้งค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:
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● 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

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

วธีิรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

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 (บริการต่างๆ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเกบ็พกังานพิมพ)์ 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)
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Windows Vista

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

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler service (บริการท่ีเกบ็พกังานพิมพ)์ 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 (บริการต่างๆ) แลว้เลือก Print Spooler (ท่ีเกบ็พกัการพิมพ)์

iv. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเกบ็พกังานพิมพ)์ แลว้คลิก Restart (รีสตาร์ท) เพื่อรีสตาร์ทบริการ

b. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

วธีิลบควิการพมิพ์

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. 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

วธีิการตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟและการรีเซ็ตเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งแน่นหนา
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1 การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

2 การเช่ือมต่อกบัเตา้รับ

2. มองดูภายในเคร่ืองพิมพแ์ละตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียวท่ีแสดงวา่มีกระแสไฟจ่ายเขา้เคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบั
เคร่ืองพิมพแ์น่นสนิท หรือเช่ือมต่อกบัเตา้รับไฟอ่ืน

3. ดูท่ีปุ่มเปิดบนเคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง แสดงวา่เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู ่กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่มีกระแสไฟเขา้ ใหต่้อเขา้กบัเตา้รับอ่ืน

4. ขณะท่ีเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู ่ใหถ้อดสายไฟออกจากขา้งเคร่ืองพิมพใ์ตฝ้าปิดตลบัหมึกพิมพ์

5. ถอดสายไฟออกจากเตา้รับท่ีผนงั

6. รออยา่งนอ้ย 15 วนิาที

7. เสียบปลัก๊ไฟกลบัเขา้ไปท่ีเตา้รับท่ีผนงั

8. เสียบสายไฟเขา้ท่ีขา้งเคร่ืองพิมพใ์ตฝ้าปิดตลบัหมึกพิมพอี์กคร้ัง

9. หากเคร่ืองพิมพไ์ม่เปิดข้ึนเอง ใหก้ดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

10. ลองใชง้านเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

คาํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพส่์วนใหญ่ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพอ์อนไลน์

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม On (เปิด) เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะปุ่ ม On (เปิด) จะดบัก่อนท่ีจะดึง
ปลัก๊หรือปิดสวติชท่ี์รางปลัก๊ไฟ เคร่ืองพิมพจ์ะเล่ือนตลบัหมึกพิมพไ์ปยงัตาํแหน่งท่ีมีฝาปิดป้องกนัไม่ใหห้มึกพิมพแ์หง้

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่คุณใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ และคุณภาพการพิมพจ์าก
รายการแบบดึงลง Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

● ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) เพื่อเขา้ถึง
คุณสมบติัการพิมพ์
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3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ 
ในหนา้ 30 ถา้ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรพิจารณาเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

4. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพื่อคุณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษ HP คุณภาพสูง หรือกระดาษท่ีตรงตามเกณฑม์าตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ือง
ตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 5

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษ HP Advanced Photo Paper

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษ
ภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

5. การปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

วธีิปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

หมายเหตุ: การปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพจ์ะทาํใหไ้ดง้านพิมพท่ี์มีคุณภาพสูง HP All-in-One จะแจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพทุ์กคร้ังท่ีติดตั้ง
ตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ถา้คุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาแลว้ติดตั้งกลบัเขา้ไปใหม่ HP All-in-One จะไม่แจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์HP All-in-
One จะจดจาํค่าการปรับตาํแหน่งของตลบัหมึกพิมพไ์ว ้ดงันั้นคุณไม่จาํเป็นตอ้งปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● 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

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) 
เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. ใน Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ ใหค้ลิก Align Ink Cartridges (ปรับตาํแหน่งของตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ 
Device Services (บริการของอุปกรณ์) เคร่ืองจะพิมพห์นา้การปรับตาํแหน่งออกมา

e. วางหนา้สาํหรับปรับตาํแหน่งหมึกพิมพใ์หค้ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

f. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พื่อปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์
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วธีิปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Tools (เคร่ืองมอื)

c. แตะ Align Printer (ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

6. พิมพห์นา้การวเิคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● 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

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) 
เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวเิคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพื่อพิมพห์นา้
การวเิคราะห์ ตรวจดูช่องสีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวเิคราะห์ หากคุณเห็นเสน้ร้ิวในช่องสีและสีดาํ หรือไม่มีส่วนของหมึกพิมพอ์ยูใ่น
ช่อง ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Tools (เคร่ืองมอื)

c. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

7. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวเิคราะห์

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● 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

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) 
เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิก Clean Ink Cartridges (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ี
ปรากฏบนหนา้จอ
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วธีิการทาํความสะอาดหัวพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Tools (เคร่ืองมอื)

c. แตะ Clean Cartridges (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หากการทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพย์งัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อศนูยบ์ริการ HP ไปท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูล
และยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภมิูภาคของคุณ แลว้คลิก รายช่ือตดิต่อของ HP ทั้งหมด 
เพื่อขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค

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 5

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 ENVY 4510 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 ENVY 4510 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 ENVY 4510 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

หากงานพิมพมี์รอยเป้ือนหมึก ในการพิมพค์ร้ังต่อๆ ไป ใหล้องใชฟั้งกช์นั Clean Ink Smear (ทาํความสะอาดรอยเป้ือนหมึก) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ขั้น
ตอนน้ีจะใชเ้วลาหลายนาทีจึงจะเสร็จส้ิน ใส่กระดาษธรรมดาขนาดเตม็แผน่ และเคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษเขา้และออกในระหวา่งการทาํความสะอาด เสียงดงัของ
เคร่ืองพิมพใ์นระหวา่งการทาํงานถือเป็นส่ิงปกติ

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Tools (เคร่ืองมอื)

3. แตะ Clean Page Smears (ทาํความสะอาดรอยเป้ือนบนหนา้) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณทาํเช่นเดียวกนันั้นไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) การเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์น้ีหรือ EWS ใหดู้ เปิดซอฟตแ์วร์
ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 11 หรือ เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 41
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ปัญหาการทาํสําเนา
แกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํสาํเนา หรือหากงานพิมพมี์คุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 25

ปัญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พิมพแ์ละสแกน HP)

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

การแกไ้ขปัญหาการสแกน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรือหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

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

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 25

ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พิมพแ์ละสแกน HP)

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

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP ● แกไ้ขปัญหาระบบไร้สาย ทั้งในกรณีท่ีไม่เคยเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพห์รือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์ลว้แต่เคร่ืองพิมพห์ยดุทาํงาน

● แกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลห์รือการป้องกนัไวรัส หากคุณสงสยัวา่ส่ิงเหล่าน้ีขดัขวางไม่ใหค้อมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ:  HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) และตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการ
ในทุกภาษา
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อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบไร้สาย

ตรวจสอบการกาํหนดค่าเครือข่ายหรือพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวนิิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่าย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  ( ระบบไร้สาย ) จากนั้นกดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

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

การค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายสําหรับการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพ์
และสแกน HP)

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

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

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบั Wi-Fi Direct

1. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพเ์พื่อยนืยนัวา่ Wi-Fi Direct เปิดอยู่

a. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (Wi-Fi Direct)

b. ถา้ Status (สถานะ) เป็น Off (ปิด) อยู ่ใหก้ดเลือก  (Wi-Fi Direct Settings) (การตั้งค่า Wi-Fi Direct) และเปิด Wi-Fi 

Direct

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

ปัญหาเกีย่วกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพมิพ์
คาํแนะนํา:  รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อมแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน และการทาํสาํเนา
โดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น 
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เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

ฝาครอบตลบัหมกึเปิดอยู่

● ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพเ์พื่อเร่ิมพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์ล้มเหลว

● หากการปรับตาํแหน่งผดิพลาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษธรรมดาสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ หากคุณใส่กระดาษสีไวใ้นถาดใส่
กระดาษขณะปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์จะทาํใหก้ารปรับตาํแหน่งทาํงานลม้เหลว

● หากการปรับตาํแหน่งยงัคงผดิพลาดอีก คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดหวัพิมพ ์หรือตวัเซ็นเซอร์อาจเสีย

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

วธีิการแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน

▲ ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหติ้ดต่อ HP

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP โปรดดู ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 59

ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํหรับการอพัเดตผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลสนนัสนุนล่าสุด โปรดไปท่ีHP ENVY 4510 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
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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 ENVY 4510)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูข่า้งในฝาครอบตลบับรรจุหมึก)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์

ลงทะเบียนเคร่ืองพมิพ์
ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณกส็ามารถรับบริการไดร้วดเร็วข้ึน การสนบัสนุนและการแจง้เตือนการสนบัสนุนของผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน หากคุณ
ไม่ไดล้งทะเบียนผลิตภณัฑข์ณะติดตั้งซอฟตแ์วร์ คุณสามารถลงทะเบียนไดท้นัทีท่ี http://www.register.hp.com

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตอ้งเพิ่มระยะเวลาการใหบ้ริการสาํหรับ HP ENVY 4510 series จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมิูภาค 
และภาษา แลว้หาตวัเลือกการรับประกนัท่ีขยายเวลาของเคร่ืองพิมพคุ์ณ
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ขอ้มูลดา้นเทคนิคและขอ้มูลวา่ดว้ยขอ้บงัคบัสากลสาํหรับ HP ENVY 4510 series มีอยูใ่น ส่วนน้ี

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบั HP ENVY 4510 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard

● ลกัษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

● ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั

ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard
ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

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

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Windows® 8.1 เป็น
เคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

ลกัษณะเฉพาะ
ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคสาํหรับ HP ENVY 4510 series มีอยูใ่นหวัขอ้น้ี สาํหรับขอ้มูลจาํเพาะผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม โปรดดูแผน่ขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ 
www.hp.com/support

● ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ

● ลกัษณะเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม

● ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ์

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา

● จาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพ์

● ความละเอียดในการพิมพ์

● ขอ้มูลเก่ียวกบัเสียง
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ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบอยูใ่นไฟล ์Readme 

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลูกคา้ออนไลนข์อง HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
● ช่วงอุณหภมิูการใชง้านท่ีแนะนาํ: 15ºC ถึง 32ºC (59ºF ถึง 90ºF)

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

● ความช้ืน: 20% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น (แนะนาํ) จุดนํ้าคา้งสูงสุด 25ºC

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

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่ผลงานท่ีออกจากเคร่ือง HP ENVY 4510 series อาจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ม.(10 ฟุต) เพื่อลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์
● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสา?

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสแกน
● ความละเอียดแบบออปติคอล: สูงสุด 1200 dpi

● ความละเอียดฮาร์ดแวร์: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

● ความละเอียดแบบเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

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

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

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

● รุ่น Twain: 1.9

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล

● จาํนวนสาํเนาสูงสุดจะต่างกนัไปตามรุ่น

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่น

จาํนวนการพมิพ์ของตลบัหมกึพมิพ์
โปรดไปยงั www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ
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ความละเอยีดในการพมิพ์
สาํหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์รองรับ โปรดไปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนของ HP ENVY 4510 series ท่ี www.hp.com/support

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการพิมพโ์ดยใช ้dpi สูงสุด โปรดดู การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด ในหนา้ 17

ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง
หากคุณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้คุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP

โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถ้กูจาํกดัใหอ้ยู่
ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกได้
อยา่งสะดวก ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพใน
การถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซต ์Commitment to the Environment ของ HP ไดท่ี้:

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชว้สัดุ

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การใชไ้ฟฟ้า

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● สารเคมี

● การท้ิงแบตเตอร่ีในไตห้วนั

● ประกาศเก่ียวกบัแบตเตอร่ีสาํหรับบราซิล

● ประกาศเก่ียวกบัวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

● EPEAT

● กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● ตารางสาร/ธาตุท่ีเป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จีน) 

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● ป้ายประหยดัพลงังานจีน สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสาํเนา
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เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลือใหลู้กคา้ของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมและแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP 

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

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

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 

ดูรายการขอ้มูลเพิ่มเติมของรุ่นผลิตภณัฑส์ร้างภาพท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ไดท่ี้: www.hp.com/go/energystar
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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

ประกาศเกีย่วกบัวสัดุทีม่สีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย
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EPEAT

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

ตารางสาร/ธาตุทีเ่ป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จนี) 

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)
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การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดยี)

ป้ายประหยดัพลงังานจนี สําหรับเคร่ืองพมิพ์ แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสําเนา
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ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบั
เคร่ืองพิมพมี์คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● การเคลือบเงาอุปกรณ์ต่อพว่งสาํหรับประเทศเยอรมนั

● คาํประกาศรับรอง

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑแ์บบไร้สาย

— การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นประเทศญ่ีปุ่น

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคบั
เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SDGOB-1502 อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP ENVY 4510 All-in-One 
series และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(K9H48 ถึง K9H57 และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

THWW ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 69



ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมนั

การเคลอืบเงาอปุกรณ์ต่อพ่วงสําหรับประเทศเยอรมนั
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คาํประกาศรับรอง
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC

72 ภาคผนวก A   ขอ้มูลทางเทคนิค THWW



ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมนั

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบัสําหรับผลติภณัฑ์แบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา
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● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นประเทศญ่ีปุ่น

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

การได้รับรังสีคลืน่ความถีว่ทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในประเทศญีปุ่่น

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
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ตลบัหมึกพิมพ์ 4
ติด

กระดาษท่ีควรหลีกเล่ียง 8
ลา้ง 43

ถ

ถาด
การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก 43
ตาํแหน่ง 3
ภาพแสดงตวัปรับความกวา้งของกระดาษ 3
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 47

ถาดรับกระดาษ
ตาํแหน่ง 3

ท

ทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ, พิมพบ์น 15

บ

เบ้ียว, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
งานพิมพ์ 47

ป

ประกาศขอ้บงัคบั
หมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั 68

ปัญหาการป้อนกระดาษ, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 47
ปุ่ม, แผงควบคุม 4
ปุ่มวธีิใช้ 5

ผ

แผงควบคุม
คุณสมบติั 4
ปุ่ม 4
ไฟแสดงสถานะ 4
ไอคอนสถานะ 5
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แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
การตั้งค่าเครือข่าย 39
ตาํแหน่ง 3

แผงเขา้สู่เคร่ืองดา้นหลงั
ภาพแสดง 4

พ

พิมพ์
สองดา้น 15

ฟ

ไฟเขา้, ตาํแหน่ง 4
ไฟแสดงสถานะ, แผงควบคุม 4

ร

ระบบเครือข่าย
การตั้งค่า IP 39
การตั้งค่า, เปล่ียน 39
การตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย 35

ระบบไฟ
การแกไ้ขปัญหา 59

รีไซเคิล
ตลบัหมึกพิมพ์ 64

ว

วสัดุพิมพ์
การพิมพส์องดา้น 15

เวบ็สแกน 23
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

เวบ็สแกน 23
เวบ็ไซต์

ขอ้มูลการเขา้ใชง้าน 2

ส

สภาพแวดลอ้ม
ลกัษณะเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม 62
โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์ง
แวดลอ้ม 63

สแกน
จาก Webscan (เวบ็สแกน) 23

อ

ไอคอนสถานะ 5
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