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1 ใช้งานอย่างไร

เรียนรู้วิธีใช ้HP DeskJet Ink Advantage 5640 series ของคุณ

● เร่ิมตน้ใชง้าน ในหนา้ 2

● Print (พิมพ)์ ในหนา้ 20

● การใชบ้ริการทางเวบ็ ในหนา้ 31

● การทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 41

● การทาํงานกบัตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 51

● การเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 60

● ขอ้มลูทางเทคนิค ในหนา้ 95

● การแกไ้ขปัญหา ในหนา้ 70
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การเขา้ใชง้าน

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● การวางวสัดุพิมพ์

● การวางตน้ฉบบั

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● โหมดสลีป

● ปิดอตัโนมติั
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การเข้าใช้งาน
เคร่ืองพิมพจ์ะมีคุณสมบติัต่างๆ เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านท่ีพิการสามารถใชง้านได้

การมองเห็น

ผูใ้ชท่ี้มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ด ้โดยใชต้วัเลือกและคุณสมบติัการเขา้ใชง้าน
ต่างๆ ของระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ยงัสนบัสนุนเทคโนโลยีเพ่ือให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ 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

หากตอ้งการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านเคร่ืองพิมพน้ี์ และความรับผิดชอบของ HP ท่ีมีต่อการเขา้ใชง้านผลิตภณัฑ ์โปรดดูขอ้มูลในเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี
www.hp.com/accessibility

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

ภาพ 2-1  มุมมองดา้นหนา้และดา้นบนของ HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 ฝาปิด

2 แผน่ปิดดา้นใน

3 กระจกสแกนเนอร์

4 ช่ือรุ่นเคร่ืองพิมพ์

5 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

6 บริเวณท่ีใส่อุปกรณ์หน่วยความจาํ

7 บริเวณท่ีเขา้ถึงตลบัหมึกพิมพ์

8 ตลบัหมึกพิมพ์

9 ถาดภาพถ่าย

10 ปุ่มเปิด (หรือท่ีเรียกวา่ปุ่ มเปิดปิด)

11 ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

12 แผงควบคุม

13 ถาดรับกระดาษ

14 จอสี (หรือท่ีเรียกกนัวา่จอแสดงผล)

15 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก อตัโนมติั (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาด)

16 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจาํ

17 ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์หน่วยความจาํ

18 ถาดกระดาษ
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ด้านหลงั
ภาพ 2-2  มุมมองดา้นหลงัของ HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 การเช่ือมต่อสายไฟ ใชส้ายไฟท่ี HP ใหม้าเท่านั้น

2 ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ไฟสีเขียวแสดงวา่การเช่ือมต่อสายไฟถูกตอ้ง

3 พอร์ต USB ดา้นหลงั
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

แผนผงัและตารางท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ีจะแสดงขอ้มูลอา้งอิงโดยยอ่เก่ียวกบัคุณสมบติัของแผงควบคุมบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเลข ช่ือและคําอธิบาย

1 ไฟแสดงสถานะไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● ไฟสวา่งสีฟ้าบ่งช้ีวา่มีการสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้สายข้ึนแลว้ และคุณสามารถพิมพง์านได้

● ไฟกะพริบชา้ๆ แสดงวา่มีการเปิดระบบไร้สาย แต่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือขา่ย ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพข์องคุณตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสญัญาณไร้สายครอบคลุมถึง

● ไฟกะพริบถ่ีๆ แสดงวา่ระบบไร้สายเกิดขอ้ผดิพลาด ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากระบบไร้สายปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดบั จอแสดงผลจะแสดงวา่ Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู)่

2 ปุ่ม ติดสว่าง : เปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพ์

3 Back button (ปุ่มยอ้นกลบั): กลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้

4 Help button (ปุ่มวธีิใช)้: เปิดเมนู Help (วิธีใช)้ สาํหรับการดาํเนินการปัจจุบนั

5 Home button (ปุ่มหนา้หลกั): กลบัไปยงัหนา้จอหลกั ซ่ึงเป็นหนา้จอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปิดเคร่ืองพมิพ์

6 หนา้จอแผงควบคุม: กดเลือกหนา้จอเพื่อเลือกตวัเลือกเมนู หรือเล่ือนไปตามรายการเมนู
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ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน วตัถุประสงค์

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

Scan (สแกน) : เปิดเมนู Scan (สแกน) ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสาํหรับการสแกนของคุณได้

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP : ช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึงและสั่งพิมพข์อ้มูลจากเวบ็ไซต ์เช่น คูปอง หนา้เอกสารสี เกมปริศนา และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย

Photo (ภาพถ่าย) : เปิดเมนู Photo (ภาพถ่าย) ซ่ึงคุณสามารถดูและพิมพภ์าพถ่ายหรือพิมพภ์าพถ่ายซํ้ า

Setup (การต้ังค่า) : เปิดเมนู Setup (การตั้งค่า) ซ่ึงคุณสามารถเปล่ียนการกาํหนดลกัษณะและใชเ้คร่ืองมือเพื่อใชง้านฟังกช์นัการบาํรุงรักษา

วธีิใช้ : เปิดเมนู Help (วิธีใช)้ ซ่ึงคุณสามารถดูวิดีโอแนะนาํการใชง้าน ขอ้มูลคุณสมบติัเคร่ืองพิมพ ์และเคล็ดลบัต่างๆ 

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
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ไอคอน วตัถุประสงค์

ไอคอน ECO: แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถกาํหนดค่าคุณสมบติัส่ิงแวดลอ้มของเคร่ืองพิมพบ์างประการได้

ไอคอน Ink (หมึกพิมพ)์: แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณของตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบั และแสดงสัญลกัษณ์เตือนเม่ือระดบัหมึกพิมพต์ํ่ากวา่ระดบัหมึกพิมพท่ี์ตํ่าท่ีสุดท่ีคาด
ใหม้ีได้

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือน
วา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพมิพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํให้
ใชก้ระดาษของ HP เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

HP ขอแนะนาํให้ใชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพเ์อกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการ
ทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํให้ไดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มี
สีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป เลือกซ้ือกระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้ าหนกัท่ีหลากหลายไดจ้าก
ผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

● คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ

กระดาษที่แนะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานท่ีคุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11
น้ิว, 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.), 5 x 7 น้ิว (13 x 18 ซม.) และ 11 x 17 น้ิว (A3) ซ่ึงมีลกัษณะผวิสองแบบนัน่คือแบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็นอ้ย
(ผวิมนั-ดา้น) เหมาะสาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP
ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอดเยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถ่ายท่ีมีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบัโดยไม่มีร่องรอยท้ิงไว ้โดยสามารถกนันํ้ า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได้
งานพิมพข์องคุณจะดูเหมือนและใหค้วามรู้สึกเทียบไดก้บัภาพถ่ายท่ีอดัจากร้าน กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม.
(4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซ่ึงมีลกัษณะผวิสองแบบนัน่คือแบบผวิมนัหรือผวิมนัเลก็นอ้ย (ผวิมนั-ดา้น) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจาก
กรด ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

ใหคุ้ณไดพิ้มพส์แน็ปช็อตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท่ีออกแบบมาสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายแบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคายอ่มเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบั คุณจะไดภ้าพคมชดัเม่ือคุณใชก้ระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จต็ กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผิวมนั และมีหลายขนาด รวมทั้ง
ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● ชุดคุ้มค่ารูปภาพ HP
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ชุดผลิตภณัฑส์าํหรับภาพถ่ายของ HP ประกอบดว้ยตลบับรรจุหมึกของแทข้อง HP และกระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP ท่ีรวมอยูใ่นชุดบรรจุภณัฑแ์สนสะดวก
ซ่ึงช่วยคุณประหยดัเวลา และทาํใหคุ้ณไม่ตอ้งคาดเดาถึงคุณภาพของการพิมพภ์าพถ่ายท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามืออาชีพ ในราคาประหยดัดว้ยเคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณ
หมึกของแทข้อง HP และกระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานร่วมกนัเพ่ือใหภ้าพถ่ายของคุณคงทนและมีสีสนัสดใส ไม่วา่จะพิมพส์กั
ก่ีคร้ัง เหมาะสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายสุดประทบัใจในวนัพกัผอ่นหรือการพมิพจ์าํนวนมากเพ่ือแจกจ่าย

เอกสารสําหรับธุรกจิ

● กระดาษพรีเมยีมสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม (เคลอืบด้าน)

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวิจยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้ าหนกั
มากเพ่ือใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมันสําหรับงานแบบมอือาชีพของ 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 เพ่ือการลดรอยเป้ือน มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษพมิพ์องิค์เจ็ตสีขาวของ HP

กระดาษพิมพอิ์งคเ์จต็สีขาวของ HP ให้สีและขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะสาํหรับใช้
พิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษสําหรับงานสํานักงานของ HP

กระดาษสาํหรับงานสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง เหมาะสาํหรับงานทาํสาํเนา เอกสารร่าง บนัทึกช่วยจาํ และเอกสารประจาํวนัอ่ืนๆ
กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํให้ใชก้ระดาษของ HP เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

หากตอ้งการสัง่ซ้ือกระดาษของ HP หรือวสัดุอ่ืนๆ ใหไ้ปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น
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HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มี
คุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และแหง้เร็วกวา่
กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้ าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

คาํแนะนําการเลอืกและการใช้กระดาษ
เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ใส่กระดาษเขา้ในถาดกระดาษหรือถาดภาพถ่ายคร้ังละชนิดเดียวเท่านั้น

● เม่ือใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษอยา่งถูกตอ้ง

● อยา่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป

● เพ่ือป้องกนัปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไ์ม่ดี และปัญหาการพิมพอ่ื์นๆ ควรหลีกเล่ียงการใส่กระดาษต่อไปน้ีในถาด:

◦ กระดาษแบบฟอร์มท่ีมีหลายส่วน

◦ วสัดุพิมพท่ี์เสียหาย โคง้งอ หรือยบัยน่

◦ วสัดุพิมพท่ี์มีรอยตดัหรือรอยปรุ

◦ วสัดุพิมพท่ี์มีพ้ืนผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไม่ดูดซบัหมึก

◦ วสัดุพิมพท่ี์นํ้ าหนกัเบาเกินไปหรือยดืง่าย

◦ วสัดุพิมพท่ี์มีลวดเยบ็กระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

เรียนรู้วิธีพิมพภ์าพถ่ายบน HP Photo Paper คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

เรียนรู้เร่ืองกระดาษแบบกาํหนดเองท่ีเคร่ืองพิมพข์องคุณสนบัสนุน คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

THWW ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ 11
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การวางวสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพ่ือดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. ดึงถาดภาพถ่ายออก

หากคุณไม่เห็นถาดภาพถ่าย ใหน้าํถาดรับกระดาษออกออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. ใส่กระดาษ

● ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายลงในถาดภาพถ่ายโดยควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● เล่ือนกระดาษภาพถ่ายเขา้ไปจนสุด

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

3. ดนัถาดภาพถ่ายกลบัเขา้ไป

4. เปล่ียนหรือคงการตั้งค่ากระดาษไวบ้นหนา้จอเคร่ืองพิมพ์

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. ดึงถาดกระดาษออกมา เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกไป แลว้นาํกระดาษท่ีใส่ไวก่้อนหนา้น้ีออก

12 บท 2   เร่ิมตน้ใชง้าน THWW



2. ใส่กระดาษ

● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● เล่ือนกระดาษไปขา้งหนา้จนสุด

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

3. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไป

4. เปล่ียนหรือคงการตั้งค่ากระดาษไวบ้นหนา้จอเคร่ืองพิมพ์

การใส่กระดาษ Legal

1. ดึงถาดกระดาษออกมา เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกไป แลว้นาํกระดาษท่ีใส่ไวก่้อนหนา้น้ีออก
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2. ปลดลอ็คและเปิดดา้นหนา้ของถาดกระดาษ

3. ใส่กระดาษ

● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● เล่ือนกระดาษไปขา้งหนา้จนสุด

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

4. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไป

5. เปล่ียนหรือคงการตั้งค่ากระดาษไวบ้นหนา้จอเคร่ืองพิมพ์

การใส่ซองจดหมาย

1. ดึงถาดกระดาษออกมา เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกไป แลว้นาํกระดาษท่ีใส่ไวก่้อนหนา้น้ีออก

14 บท 2   เร่ิมตน้ใชง้าน THWW



2. การใส่ซองจดหมาย

● ใส่ซองจดหมายอยา่งนอ้ยหน่ึงซองท่ีตรงกลางของถาดกระดาษ โดยควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง ฝาซองควรอยูท่างดา้นซา้ยและหนัข้ึน

● เล่ือนปึกซองจดหมายเขา้ไปจนสุด

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้ไปจนชิดซองจดหมาย

3. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไป

4. เปล่ียนหรือคงการตั้งค่ากระดาษไวบ้นหนา้จอเคร่ืองพิมพ์
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การวางต้นฉบบั
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

3. ปิดฝาสแกนเนอร์

16 บท 2   เร่ิมตน้ใชง้าน THWW



เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● 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 (โปรแกรม
ทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นเลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้เลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

THWW เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) 17



โหมดสลปี
● การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป

● หลงัจากการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์นคร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนานหา้นาที

● เวลาในการเขา้สู่โหมดสลีปสามารถเปล่ียนไดจ้ากแผงควบคุม

การตั้งค่าเวลาในโหมดสลปี

1.
จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. เล่ือนดูตวัเลือกต่างๆ แลว้แตะ Sleep Mode (โหมดสลีป)

4. แตะ After 5 minutes (หลงัจาก 5 นาที) หรือ After 10 minutes (หลงัจาก 10 นาที) หรือ After 15 minutes (หลงัจาก 15 นาที)
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ปิดอตัโนมตัิ
ปิดอตัโนมติั จะถกูเปิดใชง้านโดยอตัโนมติัตามค่าเร่ิมตน้เม่ือคุณเปิดเคร่ืองพิมพ ์เม่ือเปิดใชง้าน ปิดอตัโนมติั เคร่ืองพิมพจ์ะปิดโดยอตัโนมติัหลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนาน 2
ชัว่โมงเพ่ือช่วยลดการใชพ้ลงังาน ปิดอตัโนมตัิ จะปิดการทํางานทั้งหมดของเคร่ืองพมิพ์ ดงัน้ันคุณจึงต้องกดปุ่ม On (เปิด) เพือ่เปิดการทํางานของเคร่ืองพมิพ์อกีคร้ัง
แมว่้าจะปิดใชง้าน ปิดอตัโนมติั เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 5 นาทีเพ่ือช่วยประหยดัพลงังาน

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งค่า ปิดอตัโนมติั จากแผงควบคุม

วธีิการเปลีย่นการตั้งค่า ปิดอตัโนมตัิ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั

2. จากเมนู Preferences (ค่ากาํหนด) ใหเ้ลือก ปิดอตัโนมตัิ

3. จากเมนู ปิดอตัโนมตั ิใหเ้ลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) แลว้กด ตกลง เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า

เม่ือคุณเปล่ียนการตั้งค่าน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะดาํเนินการตามการตั้งค่าดงักล่าว
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3 Print (พมิพ์)

ซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัจะดาํเนินการตั้งค่าการพิมพส่์วนใหญ่โดยอตัโนมติั เปล่ียนการตั้งค่าต่างๆ ดว้ยตวัเองต่อเม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนคุณภาพการพิมพ ์พิมพล์งบนกระดาษ
เฉพาะประเภท หรือใชคุ้ณสมบติัพิเศษ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● พิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพล์งบนทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ (การพิมพส์องดา้น)

● การพิมพด์ว้ย AirPrint

● เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ์

20 บท 3   Print (พิมพ)์ THWW



พมิพ์ภาพถ่าย
ตรวจสอบวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดภาพถ่ายอยา่งถกูตอ้งแลว้

วธีิพมิพ์ภาพถ่ายจากอปุกรณ์หน่วยความจาํ

1. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจาํลงในช่องใส่

2. บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือกภาพถ่ายท่ีคุณตอ้งการพิมพ ์แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ)

3. ระบุจาํนวนภาพถ่ายท่ีจะพิมพ์

4. กดเลือก  (Edit (แกไ้ข)) เพ่ือเปล่ียนความสวา่ง ตดั หรือหมุนภาพถ่ายท่ีเลือก หรือกดเลือก  (Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ)์ ) เพ่ือใช้

คุณสมบติัเช่น Red Eye Removal (ลบตาแดง) หรือ Photo Fix (แกไ้ขภาพ)

5. กดเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ) และแสดงตวัอยา่งภาพถ่ายท่ีเลือก

6. แตะ Print (พิมพ)์ เพ่ือเร่ิมพิมพ์

การพมิพ์ภาพถ่ายจากซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ 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) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

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

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

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

หมายเหตุ: หลงัจากพิมพง์านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใชอ้อกจากถาดภาพถ่าย จดัเกบ็กระดาษภาพถ่ายเพ่ือไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึงทาํให้คุณภาพ
งานพิมพล์ดลง
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การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12

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

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษท่ีตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

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

◦ Off (ปิด): ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

◦ Basic (พ้ืนฐาน): ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

5. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

เรียนรู้วิธีพิมพภ์าพถ่ายบน HP Photo Paper คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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การพมิพ์เอกสาร
ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดกระดาษ

วธีิพมิพ์เอกสาร

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ 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) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

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

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

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

การพมิพ์เอกสาร (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12

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

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. ระบุคุณสมบติัของหนา้

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

5. คลิก Print (พิมพ)์
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หมายเหตุ: หากเอกสารท่ีพิมพแ์ลว้ไม่อยูใ่นระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกภาษาและภูมิภาคท่ีถูกตอ้ง บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก
Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) เลือกภาษาและภูมิภาคของคุณจากตวัเลือกท่ีมีให้ การตั้งค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาค ท่ี
ถกูตอ้งช่วยทาํใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพจ์ะมีการตั้งค่าขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเหมาะสม
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การพมิพ์ลงบนท้ังสองด้านของหน้ากระดาษ (การพมิพ์สองด้าน)
การพมิพ์สองด้าน

ดว้ยการใชก้ลไกในการพิมพส์องดา้นโดยอตัโนมติั (อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น) คุณจะสามารถพิมพง์านลงบนกระดาษทั้งสองดา้นไดโ้ดยอตัโนมติั

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ 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) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) ในพ้ืนท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

5. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากพิมพเ์อกสารไปหน่ึงหนา้ รอใหเ้คร่ืองพิมพใ์ส่กระดาษใหม่โดยอตัโนมติัเพ่ือพิมพอี์กดา้น 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)์
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การพมิพ์ด้วย AirPrint
การพิมพโ์ดยใช ้AirPrint ของ Apple มีการสนบัสนุนใน iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรือใหม่กวา่ ใช ้AirPrint เพ่ือสัง่พิมพแ์บบไร้สายไปยงั
เคร่ืองพิมพจ์าก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือใหม่กวา่), หรือ iPod touch (รุ่นท่ีสามหรือใหม่กวา่) ในแอพพลิเคชนัแบบพกพาต่อไปน้ี:

● Mail (เมล)

● ภาพถ่าย

● Safari

● แอพพลิเคชนับริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน เช่น Evernote

การจะใช ้AirPrint ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี:

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

● ใส่กระดาษท่ีตรงกบัการตั้งค่ากระดาษของเคร่ืองพิมพ์
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การพมิพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
ใชโ้หมดจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุด จะใชเ้วลานานกวา่การพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีดิสกจ์าํนวนมาก

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ 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) เพ่ือปิดตวัเลือกขั้นสูง

10. ยนืยนั Orientation (การจดัวาง) บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ์

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษท่ีตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

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

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

4. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ์

เคลด็ลบัสําหรับการพมิพ์จากคอมพวิเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพิมพเ์อกสาร ภาพถ่าย หรือซองจดหมายจากคอมพิวเตอร์ ใหใ้ชก้ารเช่ือมโยงต่อไปน้ีเพ่ือไปยงัคาํแนะนาํท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับระบบ
ปฏิบติัการ

● เรียนรู้วิธีการพิมพภ์าพถ่ายท่ีบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีการพิมพซ์องจดหมายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์และกระดาษ

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณพิมพง์านคุณภาพ
เยีย่มไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

● ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์พียงพอ หากตอ้งการดูระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ แตะ  (Ink (หมึกพิมพ)์) จากหนา้จอหลกั

หากตอ้งการเรียนรู้เคลด็ลบัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชง้านตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ ์ในหนา้ 59 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

● ใส่ปึกกระดาษ ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่ ใชก้ระดาษท่ีเรียบและสะอาดซ่ึงมีขนาดเท่ากนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษประเภทเดียวกนัเท่านั้นในคราวเดียวกนั

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

● กาํหนดคุณภาพการพิมพแ์ละขนาดกระดาษใหต้รงกบัประเภทและขนาดของกระดาษท่ีใส่ไวใ้นถาดกระดาษ

เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

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

● เลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง 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 เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพด์ว้ยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี:

◦ Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

◦ Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ 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 DeskJet Ink Advantage 5640 series แลว้คลิก HP DeskJet Ink Advantage
5640 series

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

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

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

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

หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากแน่ใจว่าคุณไดซ้ื้อตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทแ้ลว้ โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล์่าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่
ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

● การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพจ์ะมีผลเฉพาะกบัการพิมพเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงการทาํสาํเนาหรือการสแกน

● คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้น
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4 การใช้บริการทางเวบ็

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การพิมพด์ว้ย HP ePrint

● การใช ้วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP

● การใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected

● การลบบริการทางเวบ็

● เคลด็ลบัสาํหรับการใชบ้ริการทางเวบ็
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บริการทางเวบ็คอือะไร
ePrint

● ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงง่ายเพียงส่งอีเมลไปยงัท่ีอยู่
อีเมลท่ีกาํหนดไวใ้หก้บัเคร่ืองพิมพ ์เม่ือคุณเปิดใชง้านบริการบนเวบ็ท่ีเคร่ืองพิมพ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์พิเศษ หากคุณสามารถส่งอีเมล คุณก็
สามารถพิมพไ์ดจ้ากทุกท่ีโดยใช ้ePrint

หลงัจากสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้น HP Connected ( www.hpconnected.com ) คุณสามารถลงช่ือเขา้ใชเ้พ่ือดูสถานะงาน ePrint จดัการคิวงาน
เคร่ืองพิมพ ์ePrint กาํหนดตวับุคคลท่ีสามารถใชอี้เมลแอดเดรส ePrint เพ่ือพิมพง์าน 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

เน้ือหาท่ีมีการจดัรูปแบบไวล่้วงหนา้ซ่ึงไดรั้บการออกแบบเฉพาะสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณหมายความว่า จะไม่มีการตดัเน้ือหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพิมพ์
หนา้ส่วนเกินท่ีมีขอ้ความแค่บรรทดัเดียว ในเคร่ืองพิมพบ์างเคร่ือง คุณสามารถเลือกการตั้งค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพบ์นหนา้จอดูตวัอยา่งงานพิมพไ์ดด้ว้ย
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การต้ังค่าบริการทางเวบ็
ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่าบริการทางเวบ็ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

หากตอ้งการตั้งคา่บริการทางเวบ็ ใหใ้ชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้แผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก การตั้งค่า Web Services (บริการทางเวบ็)

3. กดเลือก ยอมรับ เพ่ือยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้านของบริการทางเวบ็และเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

4. ในหนา้จอ Auto Update (อพัเดตอตัโนมตัิ) ใหแ้ตะ Yes (ใช่) เพ่ืออนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจหาและติดตั้งอพัเดตผลิตภณัฑโ์ดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือตั้งค่า ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 68

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

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

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท ทวนขั้นตอนจากขั้นท่ี 1 เพ่ือตั้งค่า ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 17

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
แนะนาํบนหนา้จอเพ่ือยอมรับขอ้กาํหนดการใช้
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5. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือตั้งค่า ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีขอ้มูลน้ี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ต ั้งค่าเครือข่าย

6. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การพมิพ์ด้วย HP ePrint
HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สามารถใช ้HP ePrint ไดทุ้กท่ีท่ีคุณสามารถส่งอีเมล เพียงส่งเอกสารและ
ภาพถ่ายไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีกาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณเม่ือคุณเปิดใชง้านบริการทางเวบ็ โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์เพ่ิมเติม

● เคร่ืองพิมพข์องคุณตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตผา่นเครือข่ายแบบไร้สาย คุณจะไม่สามารถใช ้HP ePrint ผา่นการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ย USB

● เคร่ืองพิมพอ์าจพิมพส่ิ์งท่ีแนบแตกต่างจากลกัษณะท่ีปรากฏในโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างส่ิงท่ีแนบนั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตวัเลือกแบบอกัษรและเคา้โครงท่ีใชข้อง
ตน้ฉบบั

● การปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านไดฟ้รีจะใหม้าพร้อมกบั HP ePrint การปรับปรุงบางส่วนอาจตอ้งเปิดใชง้านฟังกช์นัการทาํงานบางอยา่ง

เม่ือคุณลงทะเบียนบญัชีบน HP Connected แลว้ (www.hpconnected.com) คุณจะสามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือดูสถานะงานใน ePrint จดัลาํดบัการพิมพ์
ของ ePrint ควบคุมผูท่ี้สามารถใชท่ี้อยูอี่เมล ePrint ของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือพิมพแ์ละดูวิธีใช ้ePrint ได้

ก่อนเร่ิมใช ้ePrint โปรดตรวจดูใหแ้น่ใจวา่

● เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่ายท่ีใหก้ารเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

● บริการทางเวบ็เปิดอยู ่หากยงัไม่เปิด จะปรากฏขอ้ความแจง้เตือนใหคุ้ณเปิด

วธีิพมิพ์เอกสารด้วย ePrint จากทีใ่ดกไ็ด้

1. เปิดใชง้านบริการทางเวบ็

a. จากหนา้จอหลกั ให้แตะไอคอน  ( ePrint )

b. ยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้าน แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ เพ่ือเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

c. พิมพห์นา้เวบ็ขอ้มูล ePrint แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้นั้น เพ่ือลงช่ือสมคัรใชบ้ญัชี ePrint

2. คน้หาท่ีอยูอี่เมลสาํหรับ ePrint ของคุณ

a. แตะไอคอน ePrint บนหนา้จอหลกั คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

b. ท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพจ์ะปรากฏในเมนู Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็)

3. อีเมลเอกสารของคุณไปยงัเคร่ืองพิมพเ์พ่ือพิมพอ์อกมา

a. สร้างอีเมลใหม่และแนบเอกสารท่ีจะพิมพ์

b. ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพเ์อกสารท่ีแนบมา

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

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรั้บการพิมพท์นัทีท่ีไดรั้บ โดยไม่มีการรับประกนัเวลาท่ีจะไดรั้บอีเมลหรือการไดรั้บอีเมลเช่นเดียวกบัอีเมลทัว่ไป คุณสามารถตรวจสอบ
สถานะการพิมพไ์ดจ้าก HP Connected (www.hpconnected.com)
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หมายเหตุ: เอกสารท่ีพิมพด์ว้ย ePrint อาจแตกต่างจากตน้ฉบบั ลกัษณะ การจดัรูปแบบ และการจดัขอ้ความอาจแตกต่างจากเอกสารตน้ฉบบั สาํหรับเอกสารท่ีตอ้ง
พิมพใ์ห้มีคุณภาพสูง (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนาํใหคุ้ณพิมพง์านจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซ่ึงทาํให้คุณสามารถควบคุมลกัษณะ
ของงานท่ีพิมพอ์อกมาไดม้ากข้ึน

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

ไปท่ีเวบ็ไซต ์HP Connected เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมและขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
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การใช้งานเวบ็ไซต์ HP Connected
ใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected ของ HP ไดฟ้รี เพ่ือตั้งค่าความปลอดภยัเพ่ิมเติมสาํหรับ HP ePrint และระบุท่ีอยูอี่เมลท่ีอนุญาตให้ส่งอีเมลไปยงัเคร่ืองพิมพข์อง
คุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรับอพัเดตของผลิตภณัฑ ์แอพพลิเคชนัเพ่ิมเติม และบริการฟรีอ่ืนๆ

ไปท่ีเวบ็ไซต ์HP Connected เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมและขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
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การลบบริการทางเวบ็
การลบบริการทางเวบ็

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

2. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็)
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เคลด็ลบัสําหรับการใช้บริการทางเวบ็
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเพ่ือพิมพแ์อพพลิเคชนัและใช ้HP ePrint

เคลด็ลบัสําหรับการพมิพ์แอพพลเิคชันและการใช้ HP ePrint

● เรียนรู้วิธีแบ่งปันภาพถ่ายของคุณทางออนไลน์และสัง่พิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบัแอพพลิเคชนัสาํหรับการพิมพสู์ตรอาหาร คูปอง และเน้ือหาอ่ืนๆ จากเวบ็ไซตท่ี์สะดวกและง่ายดาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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5 การทําสําเนาและสแกน

● ทาํสาํเนาเอกสาร

● การสแกน

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

ทําสําเนาแบบหน่ึงหน้า

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● จากหนา้จอหลกั ให้แตะ Copy (ทําสําเนา) ตวดัน้ิวไปยงัจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการ

● หากค่าของ 2-Sided (สองดา้น) คือ 1:2 ใหแ้ตะเพ่ือเลือก 1:1

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

● แตะ  (Back) (ยอ้นกลบั) เพ่ือกลบัสู่หนา้จอ ทาํสาํเนา

3. กดเลือก Black (ขาวดาํ) หรือ Color (สี) เพ่ือเร่ิมการถ่ายสาํเนา

ทําสําเนาแบบสองหน้า

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● จากหนา้จอหลกั ให้แตะ Copy (ทําสําเนา) ตวดัน้ิวไปยงัจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการ

● หากค่าของ 2-Sided (สองดา้น) คือ 1:1 ใหแ้ตะเพ่ือเลือก 1:2

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

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สองดา้นจะไม่ทาํงานถา้เลือกตวัเลือก Fit to Page (พอดีหนา้) ไว้

● จากหนา้จอ Settings (การตั้งค่า) ระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ ์หรือการตั้งค่าอ่ืนๆ

● แตะ  (Back) (ยอ้นกลบั) เพ่ือกลบัสู่หนา้จอ ทาํสาํเนา

3. กดเลือก Black (ขาวดาํ) หรือ Color (สี) เพ่ือเร่ิมการถ่ายสาํเนา

4. ใส่ตน้ฉบบัท่ีสองแลว้กดเลือก OK (ตกลง) เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ
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การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่าย และกระดาษประเภทอ่ืน ๆ แลว้ส่งไปยงัปลายทางท่ีแตกต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์หรือผูรั้บอีเมล

เม่ือทาํการสแกนเอกสารดว้ยซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คุณสามารถสแกนใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสามารถใชค้น้หาและแกไ้ขได้

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สแกนบางส่วนจะใชไ้ดห้ลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํ

● Scan to Email (สแกนเพ่ือส่งอีเมล)

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

● สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีแนะนาํแลว้ โดยทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ตอ้งมีการเช่ือมต่อและเปิดเคร่ืองไว้

นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร์ Windows

การเปิดใช้งานคุณสมบตัสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (Windows)

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ถา้คุณสมบติัน้ีถูกปิดใชง้านและคุณตอ้งการเปิดใชง้านอีกคร้ัง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP

2. ไปยงัส่วน Scan (สแกน)

3. เลือก Manage Scan to Computer (จดัการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

4. คลิก Enable (เปิดใชง้าน)

การเปิดใช้งานคุณสมบตัสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (OS X)

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน 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) ถกูเลือกไว้

ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. แตะ Scan (สแกน) แลว้เลือก Computer (คอมพิวเตอร์)
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3. กดเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นปลายทางการสแกน

4. เลือกประเภททางลดัสแกนท่ีตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (Windows)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. คลิกท่ีแทบ็ Print & Scan (พมิพ์และสแกน)

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

4. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตอ้งการจากเมนูทางลดัท่ีปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตวัอยา่งการสแกน) คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

5. เลือก Save (บนัทึก) หากคุณตอ้งการเปิดแอพพลิเคชนัเพ่ือสแกนต่อ หรือเลือก Done (เสร็จส้ิน) เพ่ือออกจากแอพพลิเคชนั

6. คลิก Scan (สแกน)

หลงัจากบนัทึกสแกนเรียบร้อยแลว้ Windows Explorer จะเปิดไดเรกทอรีท่ีจดัเก็บสแกนไว้

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

ออนไลนเ์พ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ HP Scan เรียนรู้วิธีการ:

● เลือกกาํหนดการตั้งค่าการสแกน เช่น ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดบัความคอนทราสต์

● สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายและคลาวดไ์ดรฟ์

● แสดงตวัอยา่งและปรับภาพก่อนสแกน

การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจํา
คุณสามารถสแกนลงการ์ดหน่วยความจาํหรือแฟลชไดรฟ์ USBไดโ้ดยตรงจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีมา
กบัเคร่ืองพิมพ์

หากต้องการสแกนต้นฉบบัไปยังอปุกรณ์หน่วยความจาํจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์
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2. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจาํ

3. แตะ Scan (สแกน) แลว้เลือก Memory Device (อุปกรณ์หน่วยความจาํ)

4. เปล่ียนตวัเลือกการสแกนหากตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

Scan to Email (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

แอพพลิเคชนัสแกนเพ่ือส่งอีเมลเป็นแอพพลิเคชนัท่ีช่วยใหคุ้ณทาํการสแกนและส่งอีเมลภาพถ่ายหรือเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็วไปยงัผูรั้บท่ีระบุไวไ้ดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพ์
แบบ HP All-in-One ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าท่ีอยูอี่เมลของคุณ ลอ็กอินเขา้บญัชีของคุณดว้ยรหสั PIN ท่ีใหไ้ว ้แลว้ทาํการสแกนและส่งอีเมลเอกสารไป

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพ่ือส่งอีเมล)

● ใช ้Scan to E-mail (สแกนเพ่ือส่งอีเมล)

● เปล่ียนการตั้งค่าบัญีชี

การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

การตั้งค่า Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

1. กดเลือก Scan (สแกน) แลว้กดเลือก E-mail (อีเมล)

2. บนหนา้จอ Welcome (ตอ้นรับ) กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

3. กดเลือกในช่อง Email: (อีเมล:) เพ่ือป้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณ แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

4. กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

5. PIN จะถูกส่งไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีคุณป้อน กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

6. กดเลือก PIN เพ่ือป้อน PIN ของคุณแลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

7. กดเลือก Store Email (เก็บอีเมล) หรือ Auto-login (ลอ็กอินอตัโนมติั) แลว้แต่วา่คุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณเกบ็ขอ้มูลลอ็กอินของคุณอยา่งไร

8. เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลือก Photo (ภาพถ่าย) หรือ Document (เอกสาร)

9. สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือกการตั้งค่าสแกนแลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

สาํหรับเอกสาร ใหด้าํเนินต่อไปยงัขั้นตอนถดัไป
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10. ตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลอีเมล แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

11. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

12. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แลว้กดเลือก Yes (ใช่) เพ่ือส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพ่ือจบการทาํงาน

ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

การใช้ Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. กดเลือก Scan (สแกน) แลว้กดเลือก E-mail (อีเมล)

3. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ใหเ้ลือกบญัชีท่ีคุณตอ้งการใช ้แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

หมายเหตุ: เลือก My account is not listed (บญัชีของฉนัไม่มีในรายการ) ถา้คุณไม่มีบญัชี คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนใหป้้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณและ
รับ PIN

4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

5. เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลือก Photo (ภาพถ่าย) หรือ Document (เอกสาร)

6. สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือกการตั้งค่าสแกนแลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

สาํหรับเอกสาร ใหด้าํเนินต่อไปยงัขั้นตอนถดัไป

7. การเพ่ิมหรือลบผูรั้บ ใหก้ดเลือก Modify Recipient(s) (ปรับเปล่ียนผูรั้บ) เม่ือเสร็จแลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

8. ตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลอีเมล แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

9. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

10. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แลว้กดเลือก Yes (ใช่) เพ่ือส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพ่ือจบการทาํงาน

เปลีย่นการต้ังค่าบีัญชี

การเปลีย่นการตั้งค่าบัญชี

1. กดเลือก Scan (สแกน) แลว้กดเลือก E-mail (อีเมล)

2. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ใหเ้ลือกบญัชีท่ีคุณตอ้งการเปล่ียน แลว้กดเลือก Modify (ปรับเปล่ียน)

3. เลือกการตั้งค่าใดท่ีคุณตอ้งการปรับเปล่ียน และปฏิบติัตามการแจง้เตือนบนหนา้จอ

● Auto-login (ลอ็กอินอตัโนมติั)

● Store Email (เกบ็อีเมล)

● Remove from list (ลบออกจากรายการ)

● Change PIN (เปล่ียน PIN)

● Delete Account (ลบบญัชี)
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การสแกนโดยใช้ Webscan

Webscan (เวบ็สแกน) คือคุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ได้

คุณสามารถใชคุ้ณสมบติัน้ีไดแ้มว้า่จะไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพบ์นคอมพิวเตอร์กต็าม

หมายเหตุ: โดยค่าเร่ิมตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีไดจ้าก EWS

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงว่าผูดู้แลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผู ้
ท่ีตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 68

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

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

4. เลือก Webscan เพ่ือเปิดใช ้Webscan

5. คลิก Apply (ปรับใช)้ จากนั้นคลิก ตกลง

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกช์ัน่การสแกนระดบัพ้ืนฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพ่ิมเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 68

3. คลิกท่ีแทบ็ Scan (สแกน)

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

การเปลีย่นการตั้งค่าการสแกน (Windows)

คุณสามารถปรับเปล่ียนการตั้งค่าการสแกนใดกไ็ด ้ทั้งเพ่ือการใชง้านคร้ังเดียว หรือบนัทึกการเปล่ียนแปลงไวเ้พ่ือใชง้านอยา่งถาวร การตั้งค่าเหล่าน้ีรวมตวัเลือกอยา่งเช่น
ขนาดกระดาษและการจดัวาง ความละเอียดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอร์ของสแกนท่ีบนัทึกไว้

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม 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
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4. คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดจะปรากฏข้ึนทางดา้นขวา คอลมัน์ทางดา้นซา้ยสรุปการตั้งค่าปัจจุบนัสาํหรับแต่ละส่วน คอลมัน์ทางดา้นขวาช่วยใหคุ้ณสามารถ
เปล่ียนการตั้งค่าในส่วนท่ีเนน้สีได้

5. คลิกแต่ละส่วนทางดา้นซา้ยของบานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดเพ่ือทบทวนการตั้งค่าในส่วนนั้น

คุณสามารถทบทวนและเปล่ียนการตั้งค่าส่วนใหญ่ไดด้ว้ยเมนูแบบดึงลง

การตั้งค่าบางอยา่งใหค้วามยืดหยุน่มากข้ึนดว้ยการแสดงบานหนา้ต่างใหม่ ซ่ึงจะระบุไวด้ว้ย + (เคร่ืองหมายบวก) ทางดา้นขวาของการตั้งค่า คุณตอ้งยอมรับหรือ
ยกเลิกการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบานหนา้ต่างน้ีเพ่ือกลบัสู่บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียด

6. เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าเสร็จแลว้ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

● คลิก Scan (สแกน) จะมีขอ้ความปรากฏข้ึนใหบ้นัทึกหรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลงทางลดัหลงัสแกนเสร็จแลว้

● คลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

ออนไลนเ์พ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ HP Scan เรียนรู้วิธีการ:

● เลือกกาํหนดการตั้งค่าการสแกน เช่น ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดบัความคอนทราสต์

● สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายและคลาวดไ์ดรฟ์

● แสดงตวัอยา่งและปรับภาพก่อนสแกน

สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

คุณสามารถสร้างทางลดัการสแกนของตวัเองเพ่ือทาํใหก้ารสแกนง่ายยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและบนัทึกภาพถ่ายเป็นรูปแบบ PNG แทนท่ีจะ
เป็น JPEG

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม 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 เลือกทางลดัท่ีมีอยูเ่พ่ือใชอ้า้งอิงทางลดัใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง

ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณกาํลงัสร้างทางลดัใหม่สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือก บันทึกเป็น JPEG หรือ อเีมลเป็น JPEG ซ่ึงจะทาํใหต้วัเลือกต่างๆ ในการทาํงานกบัภาพ
พร้อมใชง้านในขณะทาํการสแกน

6. เปล่ียนการตั้งค่าสาํหรับทางลดัใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั

48 บท 5   การทาํสาํเนาและสแกน THWW

http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=en&cc=th&ProductNameOID=7538684&TapasOnline=TIPS_SW_SCAN


หมายเหตุ: คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพ่ือทบทวนและแกไ้ขการตั้งค่าของการสแกนใดๆ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 47
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เคลด็ลบัความสําเร็จในการทาํสําเนาและสแกน
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเพ่ือความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน:

● เรียนรู้วิธีการสแกนอีเมลจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลงัของฝาปิดเสมอ สแกนเนอร์จะถือว่าส่ิงใดๆ ท่ีอยูบ่นกระจกเป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ

● วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

● เม่ือตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญ่จากตน้ฉบบัขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบบัลงในคอมพิวเตอร์ ปรับขนาดภาพในซอฟตแ์วร์การสแกน แลว้จึงพิมพภ์าพท่ีขยายแลว้

● หากคุณตอ้งการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานท่ีสแกน ความละเอียดในการสแกน หรือประเภทไฟล ์และอ่ืนๆ ใหเ้ร่ิมการสแกนจากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาขอ้ความสแกนไม่ถกูตอ้งหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ ั้งค่าความสวา่งในซอฟตแ์วร์การสแกนในระดบัท่ีเหมาะสม

● หากคุณตอ้งการสแกนเอกสารท่ีมีหลายหนา้ไวใ้นไฟลเ์ดียวกนัแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ใหเ้ร่ิมการสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์แทนการเลือก Scan
(สแกน) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

50 บท 5   การทาํสาํเนาและสแกน THWW

http://www.hp.com/support


6 การทํางานกบัตลบัหมกึพมิพ์

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● การใชโ้หมดตลบัหมึกเด่ียว

● ขอ้มลูการรับประกนัตลบัหมึก

● การจดัเกบ็ขอ้มูลการใชแ้บบไม่ระบุช่ือ

● เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ์
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การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

▲ จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (ไอคอน Ink (หมึกพิมพ)์) เพ่ือแสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

วธีิการตรวจสอบระดบัหมึกจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดบัหมึกพมิพ์จาก HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. เลือก HP DeskJet Ink Advantage 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

3. คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพิมพ)์

ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณจะปรากฏข้ึน

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

หมายเหตุ: ถา้คุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่ปรากฏ
ข้ึน

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความ
เตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล์่าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพ
งานพิมพจ์ะแยล่ง

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกใชใ้นกระบวนการพิมพซ่ึ์งมีอยูห่ลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมผลิตภณัฑแ์ละ
ตลบัหมึกสาํหรับการพิมพ ์รวมทั้งตรวจสอบหวัพ่นหมึก ซ่ึงเป็นการดูแลให้หวัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก ทั้งน้ี ตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชง้านแลว้จะมีหมึกพิมพเ์หลือ
คา้งอยูเ่ลก็นอ้ย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

52 บท 6   การทาํงานกบัตลบัหมึกพิมพ์ THWW

http://www.hp.com/go/inkusage


การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
วธีิเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์นัเก่าออก

a. เปิดฝาครอบ

b. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องใส่

3. ใส่ตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่

a. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ
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c. เล่ือนตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่เขา้ไปในช่องใส่จนมีเสียงดงัคลิก

4. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP จะแจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพก่์อนพิมพเ์อกสาร
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การส่ังซ้ือผลติภณัฑ์หมึกพมิพ์
ก่อนสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหค้น้หาหมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถกูตอ้ง

ค้นหาหมายเลขตลบัหมึกพมิพ์บนเคร่ืองพมิพ์

▲ หมายเลขตลบัหมึกพิมพอ์ยูด่า้นในฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

ค้นหาหมายเลขตลบัหมึกพมิพ์ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพด์ว้ยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี:

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม 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

2. หมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้งจะปรากฏข้ึนเม่ือคุณใชลิ้งกน้ี์

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

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) เพ่ือกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หากตอ้งการสัง่ซ้ือวสัดุของแทจ้าก HP สาํหรับ HP DeskJet Ink Advantage 5640 series ให้ไปท่ี www.hp.com/buy/supplies เลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ จากนั้นทาํตามขอ้ความแจง้เพ่ือคน้หาตลบัหมึกพิมพท่ี์เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกแบบออนไลน์น้ีไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอ้มูล
อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพ่ือไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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การใช้โหมดตลบัหมกึเดีย่ว
ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพ่ือให ้HP DeskJet Ink Advantage 5640 series ทาํงานดว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียงหน่ึงตลบัเท่านั้น โหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว
จะเร่ิมทาํงานเม่ือถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์ในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว เคร่ืองพิมพจ์ะสามารถทาํสาํเนาเอกสาร ทาํสาํเนาภาพถ่าย และพิมพง์านจาก
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: เม่ือ HP DeskJet Ink Advantage 5640 series ทาํงานในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว จะมีขอ้ความปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์
หากมีขอ้ความปรากฏข้ึน และไดมี้การติดตั้งตลบัหมึกพิมพส์องตลบัในเคร่ืองพิมพ ์ใหต้รวจสอบวา่ไดดึ้งเทปพลาสติกสาํหรับป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้
หรือไม่ เม่ือมีเทปพลาสติกปิดบงัขั้วสมัผสัของตลบัหมึกพิมพอ์ยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถตรวจพบวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพแ์ลว้

ออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพส์องตลบัใน HP DeskJet Ink Advantage 5640 series เพ่ือออกจากโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว
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ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึ
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึก
พิมพข์อง HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผิดประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานเท่าท่ีหมึก HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ีส้ิน
สุดการรับประกนัในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลบัหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไว้

สาํหรับสาํเนาของเอกสารการรับประกนัแบบจาํกดัของ HP สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์โปรดอ่านเอกสารประกอบท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ือง
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การจดัเกบ็ข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุช่ือ
ตลบัหมึกพิมพ ์HP ท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพน้ี์ประกอบดว้ยชิปหน่วยความจาํท่ีช่วยการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี ชิปหน่วยความจาํจะเกบ็ชุดของขอ้มูลท่ีไม่มีการระบุช่ือ
เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองพิมพ ์ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลต่อไปน้ี: จาํนวนหนา้ท่ีพิมพโ์ดยใชต้ลบัหมึกดงักล่าว พ้ืนท่ีหนา้เอกสาร ความถ่ีในการพิมพแ์ละโหมดการพิมพท่ี์ใช้

โดยขอ้มูลน้ีจะช่วยให ้HP สามารถออกแบบเคร่ืองพิมพใ์นอนาคตใหต้อบสนองต่อความตอ้งการทางการพิมพข์องลกูคา้ได ้ขอ้มลูท่ีรวบรวมจากชิปหน่วยความจาํตลบัหมึก
พิมพจ์ะไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้พ่ือระบุลกูคา้หรือผูใ้ชต้ลบัหมึกพิมพห์รือเคร่ืองพิมพไ์ด้

HP รวบรวมตวัอยา่งของชิปหน่วยความจาํจากตลบัหมึกพิมพท่ี์ส่งกลบัไปท่ีโครงการส่งคืนผลิตภณัฑแ์ละการรีไซเคิลของ HP ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (โปรแกรม HP
Planet Partners: www.hp.com/recycle ) ชิปหน่วยความจาํท่ีไดจ้ากการเกบ็ตวัอยา่งน้ีจะถูกนาํไปอ่านและศึกษาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองพิมพใ์นอนาคตของ
HP พนัธมิตรของ HP ผูช่้วยเหลือในดา้นการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์อาจตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลน้ีดว้ยเช่นกนั

บุคคลภายนอกท่ีครอบครองตลบัหมึกพิมพน้ี์อาจเขา้ใชข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือบนชิปหน่วยความจาํ ถา้คุณไม่ตอ้งการใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลน้ี คุณสามารถปรับให้ชิปน้ีใหไ้ม่
ทาํงาน อยา่งไรก็ตาม หลงัจากปรับใหชิ้ปทาํงานไม่ไดแ้ลว้ คุณจะไม่สามารถใชง้านตลบัหมึกนั้นในเคร่ืองพิมพ ์HP

ถา้คุณกงัวลเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือน้ี คุณสามารถทาํใหข้อ้มูลน้ีเขา้ใชง้านไม่ไดโ้ดยการปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มูลการใช้
เคร่ืองพิมพไ์ด้

วธีิปิดฟังก์ชันข้อมูลการใช้งาน

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. ตวดัน้ิวไปท่ีทา้ยรายการตวัเลือกแลว้ปิดตวัเลือก Automatically Send Anonymous Data (ส่งขอ้มูลแบบไม่ระบุช่ือโดยอตัโนมติั) และ
Store Anonymous Usage Information (จดัเกบ็ขอ้มูลการใชง้านแบบไม่ระบุช่ือ)

หมายเหตุ: คุณสามารถใชต้ลบัหมึกต่อไปไดใ้นเคร่ืองพิมพข์อง HP ถา้คุณปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มลูการใชง้านของเคร่ืองพิมพ์
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เคลด็ลบัเกีย่วกบัการใช้หมกึพมิพ์
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพ์

● เพ่ือป้องกนัไม่ใหต้ลบัหมึกพิมพแ์ห้ง ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้มเปิดเสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะปุ่มเปิดจะดบั

● อยา่เปิดหรือดึงเทปตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะพร้อมสาํหรับการติดตั้ง การปิดเทปตลบัหมึกพิมพไ์วจ้ะลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์นช่องใส่ท่ีถกูตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของแต่ละช่องใส่ ตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมดเขา้ท่ี
เรียบร้อยแลว้

● เคร่ืองจะทาํการปรับตาํแหน่งโดยอตัโนมติัหลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่ การปรับตาํแหน่งยงัมีประโยชนใ์นภายหลงั ในกรณีท่ีเกิดเส้นหยกัหรือเสน้เลือน
ราง โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี การแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพ ์ในหนา้ 82

● เม่ือหนา้จอแสดง Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ) สาํหรับตลบัหมึกพิมพต์ลบัใดตลบัหน่ึงหรือทั้งสองตลบั คุณควรเตรียมตลบั
หมึกพิมพส์าํรองไวเ้พ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับ
ได ้โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53

● หากคุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพไ์ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ใหพ้ยายามใส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปอีกคร้ังใหเ้ร็วท่ีสุด ตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่มีการป้องกนั
จะเร่ิมแหง้เม่ืออยูน่อกเคร่ืองพิมพ์
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7 การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

ค่าขั้นสูงเพ่ิมเติมมีใหเ้ลือกใชจ้ากหนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(Embedded Web Servers หรือ EWS) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
ตวั ในหนา้ 68

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

● การเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่าย

● เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย)

● เคลด็ลบัสาํหรับการตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย
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การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์สําหรับการส่ือสารไร้สาย
● ก่อนเร่ิมใชง้าน

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ

● การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ

● การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● เช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์

ก่อนเร่ิมใช้งาน
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● เครือข่ายไร้สายไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานอยา่งถูกตอ้ง

● เคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั (ซบัเน็ต)

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์ระบบอาจขอใหคุ้ณป้อนช่ือเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหสัผา่นของระบบไร้สาย

● ช่ือเครือข่ายไร้สายคือช่ือของเครือข่ายไร้สายของคุณ

● รหสัผา่นเครือข่ายไร้สายจะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใชร้หสัวลี WPA
หรือคีย ์WEP อยา่งใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งการ

หากคุณยงัไม่ไดเ้ปล่ียนช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัตั้งแต่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจคน้หาขอ้มูลน้ีไดท่ี้ดา้นหลงัหรือดา้นขา้งของเราเตอร์ไร้สาย

หากคุณไม่พบช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัหรือไม่สามารถจาํขอ้มูลน้ีได ้โปรดดูเอกสารคู่มือท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยงัคน้หา
ขอ้มูลน้ีไม่พบ ใหติ้ดต่อผูดู้แลเครือข่ายหรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พ่ือตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 61

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ระบบไร้สาย)

2. กดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย)

5. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏข้ึนเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การเปลีย่นประเภทการเช่ือมต่อ
เม่ือคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายแลว้ คุณจะสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ือเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ
(เช่น จากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) ได้

หมายเหตุ: การต่อสาย Ethernet เป็นการปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (Windows)

ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 61

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก Utilities (ยทิูลิต้ี)

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม 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

 ศึกษาเพ่ิมเติมถึงวิธีเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์ ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
พิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพ่ือดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ์
ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

วิธีการพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย

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

2. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

เปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์
ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะสวา่งข้ึน เม่ือระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงาน

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า) แลว้กดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

3. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพ่ือเปิดหรือปิด
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เช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์
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 สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพิมพจ์ากอุปกรณ์
พกพา โปรดเขา้ไปท่ี www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด Wi-Fi Direct ท่ีเคร่ืองพิมพแ์ลว้และถา้จาํเป็น เปิดใชฟั้งกช์ัน่ความปลอดภยั

● คุณสามารถใชก้ารเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct เดียวกนัไดก้บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดหา้เคร่ือง

● Wi-Fi Direct สามารถใชง้านไดแ้มข้ณะเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB หรือกบัเครือข่ายโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● Wi-Fi Direct ไม่สามารถใชใ้นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือเคร่ืองพิมพก์บัอินเทอร์เน็ต

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาท่ีเปิดใช้งานไร้สายได้

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

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีให้มาพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์พกพาของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct

3. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wi-Fi Direct จากรายการเครือ
ข่ายไร้สายท่ีแสดง เช่น DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct
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3. เช่ือมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wi-Fi Direct จากรายช่ือเครือข่ายไร้
สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบน
เคร่ืองพิมพ)์

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

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

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก Utilities (ยทิูลิต้ี)

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม 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

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

3. คลิกท่ีไอคอน Wi-Fi จากนั้นเลือกช่ือ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**- DeskJet IA 5640 (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ
ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพ่ิมเคร่ืองพิมพ์

a. เปิด System Preferences (ลกัษณะที่ต้องการของระบบ)

b. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ คลิก ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found!
ERROR!, Print & Scan (พมิพ์และสแกน) หรือ เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์ ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร์)

c. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

d. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมัน์ขวาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพ่ิม)
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 คลิกท่ีน่ี เพ่ือดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนส์าํหรับ Wi-Fi Direct หรือดูความช่วยเหลือเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่า Wi-Fi Direct ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์

อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

THWW การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย 65
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การเปลีย่นการตั้งค่าเครือข่าย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถกาํหนดค่าและจดัการการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์และจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการเรียกดูหรือแกไ้ข
ค่าเครือข่าย การเรียกคืนค่าเร่ิมตน้ของเครือข่าย การเปิดและปิดฟังกช์ัน่ไร้สาย

ข้อควรระวงั: การตั้งค่าเครือข่ายมีไวเ้พ่ือความสะดวกขอคุณ อยา่งไรก็ดี คุณไม่ควรแกไ้ขการตั้งค่าบางอยา่ง (เช่น ความเร็วในการเช่ือมต่อ, การตั้งค่า IP, เกตเวยเ์ร่ิมตน้
และการตั้งค่าไฟร์วอลล)์ นอกเสียจากวา่คุณเป็นผูใ้ชข้ ั้นสูง

วธีิการพมิพ์หน้าการกาํหนดค่าเครือข่าย

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก รายงาน จากนั้นกดเลือก Network Configuration Report (รายงานการกาํหนดค่าเครือข่าย)

การเปลีย่นการตั้งค่า IP

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

ข้อควรระวงั: โปรดกาํหนด IP แอดเดรสดว้ยความรอบคอบ หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถกูตอ้งขณะติดตั้ง องคป์ระกอบเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองพิมพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า) แลว้กดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

3. แตะ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก IP Settings (ค่า IP)

5. จะปรากฏขอ้ความเตือนวา่การเปล่ียน IP แอดเดรสจะลบเคร่ืองพิมพอ์อกจากเครือข่าย แตะ ตกลง เพ่ือดาํเนินการต่อ

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

● IP Address (ทีอ่ยู่ IP)

● Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)

● Default Gateway (เกตเวย์เร่ิมต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

7. ป้อนการเปล่ียนแปลงของคุณแลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

8. กดเลือก ตกลง
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เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพมิพ์ขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพมิพ์ทีเ่ช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
วิธีการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจตอ้งใชร้หสัผา่น

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตาม คุณสมบติับางอยา่งจะไม่สามารถใชง้านได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กล่องเคร่ืองมือ (Windows)

● HP Utility (OS X)

● เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

● เก่ียวกบัคุกก้ี

กล่องเคร่ืองมือ (Windows)

กล่องเคร่ืองมือจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์

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

การเปิดกล่องเคร่ืองมอื

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม 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

2. คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน)

3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

HP Utility (OS X)

HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือในการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพ ์ปรับตั้งเคร่ืองพิมพ ์สัง่ซ้ือวสัดุแบบออนไลน์ และหาขอ้มูลสนบัสนุนจากเวบ็ไซต์

หมายเหตุ: คุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีในยทิูลิต้ีของ HP จะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ์

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

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

THWW เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย) 67



เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว
คุณสามารถเขา้สู่เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดผ้า่นเครือข่ายหรือ Wi-Fi Direct

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งอยูใ่นเครือข่ายและตอ้งมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสาํหรับเคร่ืองพิมพไ์ดโ้ดยกดไอคอน ระบบไร้สาย หรือพมิพห์นา้การ
กาํหนดค่าเครือข่าย

● ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพิ้มพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

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

วธีิเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยใช้ Wi-Fi Direct

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

2. ถา้หนา้จอแสดงแจง้วา่ Wi-Fi Direct เป็น Off (ปิด) แตะ Wi-Fi Direct แลว้เปิดใชง้าน

3. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wi-Fi Direct ตวัอยา่งเช่น DIRECT-**- DeskJet IA 5640
(โดยท่ี ** เป็นอกัขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ) ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ี http://192.168.0.12

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 คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพ่ือลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หมายเหตุ: หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การเร่ิมตน้ ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชนั (มีประโยชน์อยา่งยิง่เม่ือใชต้วัช่วยการติดตั้ง)

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวิธีดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มลูเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ
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เคลด็ลบัสําหรับการตั้งค่าและใช้เคร่ืองพมิพ์บนเครือข่าย
ใชเ้คลด็ลบัดงัต่อไปน้ีเพ่ือตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย:

● เม่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร์ไร้สายเปิดทาํงานอยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะคน้หาเราเตอร์ไร้สาย แลว้จึงแสดงรายช่ือเครือ
ข่ายท่ีตรวจพบบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพข์องคุณไม่มีการตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สาย ใหแ้ตะปุ่ม  (Wireless (ไร้สาย)) จากนั้นแตะ  (Settings (การตั้งค่า))
บนเคร่ืองพิมพเ์พ่ือแสดง Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งระบบไร้สาย)

● หากตอ้งการตรวจสอบการเช่ือมต่อไร้สายบนเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะปุ่ม  (Wireless (ไร้สาย)) บนแผงควบคุมเพ่ือเปิดเมนู Wireless Summary

(สรุประบบไร้สาย) หากหนา้จอแสดง Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู)่ หรือ Not Connected (ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ) ใหแ้ตะ  (Settings (การ
ตั้งค่า) แลว้แตะ Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งระบบไร้สาย) ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

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

● เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเครือข่ายและเคร่ืองพิมพข์องคุณสาํหรับการพิมพแ์บบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

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

● เรียนรู้วิธีเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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8 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึก

● ปัญหาการพิมพ์

● ปัญหาการทาํสาํเนา

● ปัญหาสแกน

● ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
คุณตอ้งการทาํอะไร

การนํากระดาษทีต่ิดอยู่ออก

การแกปั้ญหากระดาษติด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP

คาํแนะนาํสาํหรับการนาํกระดาษท่ีติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพห์รือในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั ออกและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักระดาษหรือการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนํากระดาษท่ีติดอยู่ออก

กระดาษติดอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายๆ จุดในเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: เพ่ือปกป้องหวัพิมพจ์ากความเสียหาย ให้นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกทนัที

วธีินํากระดาษทีต่ดิในเคร่ืองพมิพ์ออก

ข้อควรระวงั: หลีกเล่ียงการดึงกระดาษท่ีติดจากดา้นหนา้เคร่ืองพิมพ ์แต่ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ีแทนเพ่ือนาํกระดาษท่ีติดออก การดึงเอากระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากทาง
ดา้นหนา้เคร่ืองพิมพอ์าจเป็นเหตุใหก้ระดาษเกิดฉีกขาดและท้ิงเศษกระดาษท่ีขาดนั้นคาไวใ้นเคร่ืองพิมพไ์ด ้ซ่ึงจะยิง่ทาํใหเ้กิดการติดขดัมากข้ึนต่อไปอีก

1. กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์

3. ตรวจสอบทางเผา่นกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ์

a. ยกท่ีจบัของฝาครอบทางผา่นกระดาษข้ึน แลว้ถอดฝาครอบออก
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b. คน้หากระดาษท่ีติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์จบัท่ีกระดาษดว้ยมือทั้งสองขา้งแลว้ดึงเขา้หาตวัคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลูกกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

c. ใส่ฝาครอบทางผา่นกระดาษอีกคร้ังกระทัง่ลอ็กเขา้ท่ี

4. ถา้ปัญหายงัไม่หายไป ใหต้รวจสอบบริเวณแคร่เคร่ืองพิมพภ์ายในเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: ระหวา่งท่ีดาํเนินการ หลีกเล่ียงการแตะตอ้งสายเคเบิลท่ีติดอยูก่บัแคร่เคร่ืองพิมพ์

a. ถา้เกิดมีกระดาษติดขดั ใหข้ยบัแคร่เคร่ืองพิมพไ์ปดา้นขวาสุดของเคร่ืองพิมพ ์ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัแลว้ดึงเขา้หาตวัคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลูกกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

b. ขยบัแคร่ไปดา้นซา้ยสุดของเคร่ืองพิมพ ์และทาํเช่นเดียวกบัขั้นตอนเม่ือสกัครู่เพ่ือเอากระดาษฉีกขาดท่ีมีออกมา

5. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

6. ถา้ปัญหายงัไม่หายไป ใหต้รวจสอบบริเวณถาด

a. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาเพ่ือขยายพ้ืนท่ี
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b. ค่อยๆ ยกเคร่ืองพิมพเ์อนลงเพ่ือใหเ้ห็นดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ์

c. ตรวจสอบช่องวา่งท่ีใชใ้ส่ถาดป้อนกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ ์ถา้พบวา่มีกระดาษติดอยู ่ใหเ้อ้ือมมือเขา้ไปในช่องวา่งนั้น แลว้ดึงกระดาษนั้นเขา้หาตวัดว้ย
มือทั้งสอง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลูกกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

d. ค่อยๆ หงายเคร่ืองพิมพข้ึ์นอีกคร้ัง

e. ดนัถาดกระดาษกลบัเขา้ไป

7. กดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) อีกคร้ังเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

การแกไ้ขปัญหาแค่ตลบัหมึกพมิพติ์ด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP

หากมีส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์หรือแคร่ตลบัหมึกพิมพเ์คล่ือนไหวลาํบาก ให้ดูคาํแนะนาํแบบทีละ
ขั้นตอน

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

1. นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ์
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หมายเหตุ: ห้ามใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดออก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

2. หากตอ้งการคาํแนะนาํจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะ Help (วิธีใช)้ จากหนา้จอหลกั แตะปุ่มทิศทางเพ่ือเลือกดูหวัขอ้วิธีใช ้แตะ Troubleshoot
and Support (การแกไ้ขปัญหาและการสนบัสนุน) แลว้แตะ Clear Carriage Jam (นาํส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพอ์อก)

เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษติดขัด
เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัพิมพด์ว้ยกระดาษท่ีไม่ยน่ พบั หรือชาํรุด

● คุณสามารถป้องกนัไม่ใหก้ระดาษมว้นงอหรือมีรอยยบัไดด้ว้ยการเก็บกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมดไวใ้นถุงท่ีสามารถปิดผนึกได้

● อยา่ใชก้ระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ์
ในหนา้ 12

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่วางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกนัในถาดป้อนกระดาษ ควรใส่กระดาษท่ีเป็นประเภทและขนาดเดียวกนัลงในถาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● หากคุณพิมพล์งบนกระดาษทั้งสองหนา้ อยา่พิมพภ์าพท่ีมีความเขม้สีสูงบนกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัเบา

● ใชป้ระเภทกระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 9

● หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพิ์มพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพ่ิมกระดาษ อยา่ป้อนกระดาษขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพอ์ยู่

การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกาํลงัประสบปัญหาในลกัษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษไม่ดงึกระดาษ   

◦ ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12 กรีดกระดาษออกจากกนัก่อนใส่ลงในถาด

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษท่ีคุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับแนวกระดาษแนบสนิท
พอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษท่ีโคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   
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◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหดึ้งถาดป้อนกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ์
แลว้ใส่กระดาษเขา้ไปใหม่ใหถ้กูตอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับแนวกระดาษแลว้

◦ ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษท่ีคุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษแนบ
สนิทพอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

◦ ใชก้ระดาษ HP เพ่ือการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึ
อนัดบัแรก ใหล้องนาํตลบัหมึกพิมพอ์อก และใส่กลบัเขา้ท่ีเดิม ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องใส่ท่ีถกูตอ้ง หากยงัไม่ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้
สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์หากคุณยงัไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53 สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม

วธีิทําความสะอาดหน้าสัมผสัตลบัหมึกพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขั้นตอนการทาํความสะอาดควรใชเ้วลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพท์นัทีหลงัจากทาํความ
สะอาด เราไม่แนะนาํใหน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาอยูน่อกเคร่ืองพิมพน์านกวา่ 30 นาที เพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อตลบัหมึกพิมพไ์ด้

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

3. นาํตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

4. จบัดา้นขา้งของตลบับรรจุหมึกโดยใหห้งายดา้นล่างข้ึน แลว้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบับรรจุหมึก หนา้สมัผสัไฟฟ้าคือจุดเลก็ๆ ท่ีเป็นสีทองบน
ตลบัหมึกพิมพ์

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 แถบหนา้สัมผสัไฟฟ้า

5. เช็ดเฉพาะแถบหนา้สมัผสัโดยใชผ้า้นุ่มหมาดๆ และไม่มีเศษเส้นใย

ข้อควรระวงั: ระวงัไม่ใหส้มัผสักบัส่วนอ่ืนนอกจากแถบหนา้สมัผสั และอยา่ใหมี้รอยเป้ือนหรือเศษวสัดุอ่ืนๆ ติดอยูบ่นส่วนอ่ืนของตลบัหมึกพิมพ์

6. หาตาํแหน่งแถบหนา้สมัผสัในตลบัหมึกพิมพท่ี์ดา้นในของเคร่ืองพิมพ ์แถบหนา้สมัผสัจะมีลกัษณะเป็นจุดสีทองท่ีนูนออกมาซ่ึงจะอยูต่รงกบัแถบหนา้สมัผสับน
ตลบัหมึกพิมพ์

7. ใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขนเชด็แถบหนา้สมัผสั

8. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่
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9. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปหรือไม่

10. หากยงัคงมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองแลว้เปิดใหม่

หมายเหตุ: ถา้เกิดปัญหาโดยมีสาเหตุจากตลบัหมึกหน่ึงตลบั คุณสามารถนาํตลบัหมึกออกและใชโ้หมดตลบัหมึกเด่ียวเพ่ือใชง้าน HP DeskJet Ink
Advantage 5640 series กบัตลบัหมึกเดียวเท่านั้น
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ปัญหาการพมิพ์
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาหน้าทีไ่ม่พมิพ์ (พมิพ์ไม่ได้)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพ์
และสแกน HP)

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

แกไ้ขปัญหาเคร่ืองไม่พิมพง์าน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

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

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาพมิพ์ไม่ได้

แก้ไขปัญหาการพมิพ์

หมายเหตุ: ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์ละแกปั้ญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หากคุณใชส้าย USB เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดสาย USB ออกและเช่ือมต่อใหม่ หากคุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพด์ว้ยการ
เช่ือมต่อระบบไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่การเช่ือมต่อยงัทาํงานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทํางานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะท่ีมุมบนดา้นขวาของหนา้จอเพ่ือเปิดแถบชุดทางลดั 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)่ เพ่ือเปิดคิวการพิมพ์

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ)์ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการทาํเคร่ืองหมายถกูหนา้รายการ Pause Printing (หยดุการพิมพช์ัว่คราว)
หรือ Use Printer Offline (ใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบออฟไลน์)

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง
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4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์วเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ได้รับการตั้งค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะท่ีมุมบนดา้นขวาของหนา้จอเพ่ือเปิดแถบชุดทางลดั 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. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถูกตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

วธีิรีสตาร์ทที่เกบ็พกังานพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

Windows 8.1 และ Windows 8

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

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

Windows Vista

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

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler service (บริการท่ีเก็บพกังานพิมพ)์ 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) เพ่ือรีสตาร์ทบริการ

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถูกตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

วธีิลบควิการพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

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

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

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

b. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพข์องคุณเพ่ือเปิดคิวการพิมพ์

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

d. ถา้ยงัมีเอกสารอยูใ่นคิว ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลองพิมพอี์กคร้ังหลงัจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเรียบร้อยแลว้

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพื่อดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้มูลคา้งอยู ่จากนั้นจึงลองพิมพอี์กคร้ัง

วธีิการตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟและการรีเซ็ตเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งแน่นหนา

1 การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

2 การเช่ือมต่อกบัเตา้รับ

2. มองดูภายในเคร่ืองพิมพแ์ละตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียวท่ีแสดงวา่มีกระแสไฟจ่ายเขา้เคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบั
เคร่ืองพิมพแ์น่นสนิท หรือเช่ือมต่อกบัเตา้รับไฟอ่ืน

3. ดูท่ีปุ่มเปิดบนเคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง แสดงวา่เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู ่กดปุ่มเปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่มีกระแสไฟเขา้ ใหต่้อเขา้กบัเตา้รับอ่ืน

4. ขณะท่ีเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู ่ใหถ้อดสายไฟออกจากขา้งเคร่ืองพิมพใ์ตฝ้าปิดตลบัหมึกพิมพ์

5. ถอดสายไฟออกจากเตา้รับท่ีผนงั

6. รออยา่งนอ้ย 15 วินาที

7. เสียบปลัก๊ไฟกลบัเขา้ไปท่ีเตา้รับท่ีผนงั

8. เสียบสายไฟเขา้ท่ีขา้งเคร่ืองพิมพใ์ตฝ้าปิดตลบัหมึกพิมพอี์กคร้ัง

9. หากเคร่ืองพิมพไ์ม่เปิดข้ึนเอง ใหก้ดปุ่มเปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

10. ลองใชง้านเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

THWW ปัญหาการพิมพ์ 81



การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

คาํแนะนาํทีละขั้นตอนสําหรับการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพส่์วนใหญ่ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพอ์อนไลน์

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

หมายเหตุ: เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์ให้ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม On (เปิด) เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะปุ่ม On (เปิด) จะดบัก่อนท่ีจะดึง
ปลัก๊หรือปิดสวิตชท่ี์รางปลัก๊ไฟ เคร่ืองพิมพจ์ะเล่ือนตลบัหมึกพิมพไ์ปยงัตาํแหน่งท่ีมีฝาปิดป้องกนัไม่ใหห้มึกพิมพแ์หง้

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่คุณใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

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

● ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) เพ่ือเขา้ถึง
คุณสมบติัการพิมพ์

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ
ในหนา้ 52 ถา้ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรพิจารณาเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

4. การปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

วธีิปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพมิพ์จาก 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 ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

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

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

f. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

วธีิปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

c. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ เลือก Align Printhead (ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

5. พิมพห์นา้การวิเคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

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

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวิเคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพ่ือพิมพห์นา้
การวิเคราะห์ ตรวจดูช่องสีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวิเคราะห์ หากคุณเห็นเสน้ร้ิวในช่องสีและสีดาํ หรือไม่มีส่วนของหมึกพิมพอ์ยูใ่น
ช่อง ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การต้ังค่า)

c. กดเลือก รายงาน

d. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

6. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องว่างในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวิเคราะห์
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การทําความสะอาดตลบัหมึกพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● 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

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

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

วธีิการทําความสะอาดหัวพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

c. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ เลือก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หากการทาํความสะอาดหวัพิมพย์งัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อศูนยบ์ริการ HP ไปท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและ
ยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลว้คลิก รายช่ือตดิต่อของ HP ทั้งหมด เพ่ือขอ
ขอ้มลูการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

พิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพห์ากปริมาณหมึกพิมพมี์ระดบัตํ่า

4. 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 DeskJet Ink Advantage 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง
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d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

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

5. พิมพห์นา้ทดสอบ

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 DeskJet Ink Advantage 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ตรวจสอบหนา้ทดสอบเพ่ือดูว่ามีรอยหยกัในขอ้ความ หรือเสน้ร้ิวในขอ้ความและช่องสีหรือไม่ หากคุณเห็นรอยหยกัหรือเสน้ร้ิว หรือรอยพิมพข์าดในช่องสี
ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

6. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องว่างในช่องสีและช่องสีในหนา้การวิเคราะห์

การทําความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

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 DeskJet Ink Advantage 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ใหล้องปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงัจาก
ทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการของ HP

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

หากงานพิมพมี์รอยเป้ือนหมึก ในการพิมพค์ร้ังต่อๆ ไป ใหล้องใชฟั้งกช์นั Clean Ink Smear (ทาํความสะอาดรอยเป้ือนหมึก) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ขั้น
ตอนน้ีจะใชเ้วลาหลายนาทีจึงจะเสร็จส้ิน ใส่กระดาษธรรมดาขนาดเตม็แผน่ และเคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษเขา้และออกในระหวา่งการทาํความสะอาด เสียงดงัของเคร่ืองพิมพ์
ในระหวา่งการทาํงานถือเป็นส่ิงปกติ

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณทาํเช่นเดียวกนันั้นไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) การเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์น้ีหรือ EWS ใหดู้ เปิดซอฟตแ์วร์
ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 17 หรือ เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 68
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ปัญหาการทาํสําเนา
แกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบื้องตน้ออนไลน์ของ HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํสาํเนา หรือหากงานพิมพมี์คุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 50
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ปัญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พิมพแ์ละสแกน HP)

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

การแกไ้ขปัญหาการสแกน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรือหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

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

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 50
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ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พิมพแ์ละสแกน HP)

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

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP แกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลห์รือการป้องกนัไวรัส หากคุณสงสัยวา่ส่ิงเหล่าน้ีขดัขวางไม่ใหค้อมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

● แกไ้ขปัญหาระบบไร้สาย ทั้งในกรณีท่ีไม่เคยเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพห์รือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์ลว้แต่เคร่ืองพิมพห์ยดุทาํงาน

● แกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลห์รือการป้องกนัไวรัส หากคุณสงสัยวา่ส่ิงเหล่าน้ีขดัขวางไม่ใหค้อมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

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

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบไร้สาย

ตรวจสอบการกาํหนดค่าเครือข่ายหรือพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สายเพ่ือช่วยในการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่าย

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

2. แตะ Print Reports (พิมพร์ายงาน) จากนั้นแตะ Display Network Configuration (แสดงการกาํหนดค่าเครือข่าย) หรือ Print
Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

การค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายสําหรับการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละ
สแกน HP)

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

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP เรียนรู้วิธีการคน้หาช่ือเครือข่าย (SSID) และรหสัผา่นสาํหรับระบบไร้สายของคุณ

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

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั Wi-Fi Direct หรือเรียนรู้วธีิการกาํหนดค่า Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา
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อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบั Wi-Fi Direct

1. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพเ์พื่อยนืยนัวา่ Wi-Fi Direct เปิดอยู่

▲ จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (Wi-Fi Direct)

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

3. ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

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

แปลงการเช่ือมต่อ USB เป็นแบบไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวินิจฉยัและแกไ้ข
ปัญหาโดยอตัโนมติั

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์ของ HP แปลงการเช่ือมต่อ USB เป็นแบบไร้สายหรือ Wi-Fi Direct.

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

การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ ในหนา้ 62
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ปัญหาเกีย่วกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพมิพ์
คาํแนะนํา:  รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพ่ือวินิจฉยัและซ่อมแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน และการทาํสาํเนาโดย
อตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

การดงึแกนเลือ่นของถาดรับกระดาษอตัโนมัตอิอกด้วยตวัเอง

หากแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษอตัโนมติัไม่เล่ือนออกโดยอตัโนมติั คุณสามารถดึงออกไดด้ว้ยตวัเอง

1. ถอดถาดรับกระดาษออกออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. ท่ีดา้นล่างของถาดรับกระดาษออก ให้เล่ือนท่ีลอ็คถาดรับกระดาษออกไปยงัตาํแหน่งปลดลอ็ค จากนั้นเล่ือนคนัปลดเพ่ือปลดแกนเล่ือนของถาด

3. ใส่ถาดรับกระดาษออกกลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพโ์ดยปล่อยใหแ้กนเล่ือนของถาดอยูใ่นตาํแหน่งปลด

เคร่ืองพมิพ์หยุดทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์ผดิพลาด

● หากการปรับตาํแหน่งผิดพลาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษธรรมดาสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ หากคุณใส่กระดาษสีไวใ้นถาดใส่
กระดาษขณะปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์จะทาํใหก้ารปรับตาํแหน่งทาํงานลม้เหลว

● หากการปรับตาํแหน่งยงัคงผดิพลาดอีก คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดหวัพิมพ ์หรือตวัเซ็นเซอร์อาจเสีย

● หากการทาํความสะอาดหวัพิมพย์งัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อศูนยบ์ริการ HP ไปท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและ
ยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลว้คลิก รายช่ือตดิต่อของ HP ทั้งหมด เพ่ือขอ
ขอ้มลูการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค
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วธีิแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทํางาน

▲ ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหติ้ดต่อ HP

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 93
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

● ขั้นตอนการสนบัสนุน

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท์

● ตวัเลือกการรับประกนัอ่ืนๆ

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

ขั้นตอนการสนับสนุน
หากคุณประสบปัญหา ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

2. ไปท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลน์ของ HP ไดท่ี้ www.hp.com/support

ศูนยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลน์ของ HP พร้อมใหบ้ริการลูกคา้ของ HP ทุกราย เวบ็ไซตน้ี์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดร้วดเร็วท่ีสุดเม่ือตอ้งการทราบขอ้มูลปัจจุบนั
ของผลิตภณัฑแ์ละเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงคุณลกัษณะต่อไปน้ี:

● เขา้ถึงไดก้ารสนบัสนุนแบบออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

● อพัเดตซอฟตแ์วร์และไดรเวอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ขอ้มลูการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประโยชนส์าํหรับปัญหาทัว่ไป

● การอพัเดตของเคร่ืองพิมพ ์ความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมใหบ้ริการคุณเม่ือคุณลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

3. ติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ HP

ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตวัเลือกการสนบัสนุนทางโทรศพัทแ์ละความพร้อมใหบ้ริการจะแตกต่างกนัไปตามผลิตภณัฑ ์ประเทศ/ภูมิภาคและภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์

● การโทรศพัทติ์ดต่อ

● หมายเลขโทรศพัทส์าํหรับการสนบัสนุน

● หลงัระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์
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ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

การใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัทน์านหน่ึงปีใชใ้นทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา (รวมทั้งเมก็ซิโก) หากตอ้งการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทาง
โทรศพัทใ์นยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ใหไ้ปท่ี www.hp.com/support การโทรศพัทเ์ขา้บริษทัจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตามปกติ

การโทรศัพท์ติดต่อ

ใหโ้ทรติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ HP ในขณะท่ีคุณอยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์ควรเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้ห้พร้อม:

● ช่ือผลิตภณัฑ ์(อยูท่ี่เคร่ืองพิมพ ์เช่น HP DeskJet Ink Advantage 5640)

● หมายเลขสินคา้ (อยูท่ี่ดา้นในของฝาครอบตลบัหมึกพิมพ)์

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์

● ขอ้ความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคาํถามเหล่าน้ี:

◦ เคยเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้หรือไม่

◦ คุณสามารถทาํใหเ้กิดข้ึนอีกไดห้รือไม่

◦ คุณเพ่ิมฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงท่ีเร่ิมเกิดปัญหาน้ีหรือไม่

◦ เกิดส่ิงใดก่อนหนา้น้ีหรือไม่ (เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง, มีการยา้ยเคร่ืองพิมพ ์และอ่ืนๆ)

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน

หากตอ้งการทราบหมายเลขของฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัทล่์าสุดของ HP และขอ้มูลค่าโทรศพัท ์โปรดดูท่ี www.hp.com/support

หลงัระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการใหบ้ริการทางโทรศพัท ์คุณจะไดรั้บความช่วยเหลือจาก HP โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม นอกจากน้ี คุณยงัสามารถขอรับความช่วยเหลือได้
จากเวบ็ไซตศู์นยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลน์ของ HP www.hp.com/support โปรดติดต่อตวัแทนจาํหน่ายของ HP หรือติดต่อท่ีหมายเลขโทรศพัทข์องฝ่าย
สนบัสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือขอดูตวัเลือกการสนบัสนุน

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตอ้งเพ่ิมระยะเวลาการใหบ้ริการสาํหรับ HP DeskJet Ink Advantage 5640 series จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/
support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรับประกนัเพ่ือดูขอ้มูลในการใหบ้ริการเพ่ิมเติม
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ขอ้มูลดา้นเทคนิคและขอ้มูลว่าดว้ยขอ้บงัคบัสากลสาํหรับ HP DeskJet Ink Advantage 5640 series มีอยูใ่น ส่วนน้ี

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบั HP DeskJet Ink Advantage 5640 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard

● ลกัษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

● ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบั
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ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard
ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

สงวนลิขสิทธ์ิทั้งหมด หา้มทาํการผลิตซํ้ า ดดัแปลงหรือแปลเอกสารน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Hewlett-Packard เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ การรับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของ HP จะระบุไวใ้นคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการรับประกนัอยา่งชดัเจนซ่ึงแนบมากบัผลิตภณัฑห์รือบริการ
นั้นๆ ไม่มีส่ิงใดในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายวา่เป็นส่วนหน่ึงของการรับประกนัเพ่ิมเติม HP จะไม่รับผดิชอบต่อความผดิพลาดทางเทคนิคหรือจากขอ้ความ หรือการตดัทอน
ขอ้ความใดๆ 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
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ลกัษณะเฉพาะ
ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคสาํหรับ HP DeskJet Ink Advantage 5640 series มีอยูใ่นหวัขอ้น้ี สาํหรับขอ้มูลจาํเพาะผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติม โปรดดูแผน่ขอ้มูล
ผลิตภณัฑท่ี์ www.hp.com/support

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบอยูใ่นไฟล ์Readme

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลูกคา้ออนไลน์ของ HP ท่ี www.hp.com/support

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

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

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

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

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่ผลงานท่ีออกจากเคร่ือง HP DeskJet Ink Advantage 5640 series อาจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 ม.(10 ฟุต) เพ่ือลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์
● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสา?

● วิธีการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสแกน
● ความละเอียดแบบออปติคอล: สูงสุด 1200 dpi

● ความละเอียดฮาร์ดแวร์: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

● ความละเอียดแบบเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด: 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
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ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล

● จาํนวนสาํเนาสูงสุดจะต่างกนัไปตามรุ่น

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่น

จํานวนการพมิพ์ของตลบัหมึกพมิพ์
โปรดไปยงั www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

ความละเอยีดในการพมิพ์
สาํหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์รองรับ โปรดไปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนของ HP DeskJet Ink Advantage 5640 series ท่ี www.hp.com/
support

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการพิมพโ์ดยใช ้dpi สูงสุด โปรดดู การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด ในหนา้ 27
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โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถ้กูจาํกดัใหอ้ยู่
ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกได้
อยา่งสะดวก ตวัยึดและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดร้ับการออกแบบเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 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

● ตารางแสดงสารพิษและวตัถุอนัตราย

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● ป้ายประหยดัพลงังานจีน สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสาํเนา

เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลือใหลู้กคา้ของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมและแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้ าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภัยในการใช้วสัดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (MSDS) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิลวสัดุองิค์เจ็ท HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต์่อไปน้ี:

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

การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพแ์ละสร้างภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR อนัเป็นขอ้
กาํหนดสาํหรับอุปกรณ์การสร้างภาพขององคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เคร่ืองหมายต่อไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภณัฑแ์สดงภาพท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
ขอ้กาํหนด ENERGY STAR

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

การทิง้อุปกรณ์ท่ีผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว

สัญลกัษณ์น้ีหมายถึง ห้ามทิ้งผลิตภณัฑข์องคุณแบบเดียวกบัขยะในครัวเรือน คุณควรปกป้องสุขภาพของผูค้นและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกาํจดั
อุปกรณ์ที่ไม่ใชแ้ลว้โดยทิ้งท่ีจุดท่ีกาํหนดสาํหรับการทิ้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการรีไซเคิล สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเก็บ
ขยะในบา้นเรือนของคุณ หรือไปท่ี http://www.hp.com/recycle
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สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสารเคมีในผลิตภณัฑข์องเราแก่ลูกคา้เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 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

ประกาศเกีย่วกบัวัสดุที่มสีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย

EPEAT

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008

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

การจํากดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)

การจํากดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดีย)
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ป้ายประหยดัพลงังานจีน สําหรับเคร่ืองพมิพ์ แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสําเนา
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ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบั
เคร่ืองพิมพมี์คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● การเคลือบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสาํหรับประเทศเยอรมนั

● คาํประกาศรับรอง

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑแ์บบไร้สาย

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
เพ่ือวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SDGOB-1401-01 อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP DeskJet Ink
Advantage 5640 All-in-One series และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(B9S57-64001 และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น
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ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน

การเคลอืบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับประเทศเยอรมนั
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คาํประกาศรับรอง
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ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป

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

หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั โปรดติดต่อ:

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

ผลติภณัฑ์ที่รองรับการทาํงานแบบไร้สาย

EMF

● ผลิตภณัฑน้ี์ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรับความถ่ีสญัญาณวิทยตุามท่ีกาํหนด

หากมีการทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์รับและส่งสญัญาณวิทย ุในการใชง้านตามปกติใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ระดบัการรับคล่ืนวิทยเุป็นไปตามเง่ือนไขของ
EU

การใช้งานระบบไร้สายในยุโรป

● ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาสาํหรับใชง้านโดยไม่มีขอ้จาํกดัในประเทศแถบ EU ทั้งหมด รวมทั้งไอซ์แลนด ์ลิคเตนสไตน์ นอร์เวยแ์ละสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบัสําหรับผลติภัณฑ์แบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวิทยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศเก่ียวกบัระบบไร้สายสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี
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การได้รับรังสีคลืน่ความถี่วทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศเกีย่วกบัระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
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B ข้อผดิพลาด (Windows)

● หมึกพิมพเ์หลือนอ้ย

● หมึกพิมพเ์หลือนอ้ยมาก

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์

● การตรวจสอบฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์

● ขนาดกระดาษไม่ตรงกนั

● แคร่ตลบัหมึกพิมพติ์ดขดั

● กระดาษติดหรือปัญหาของถาด

● กระดาษหมด

● พิมพเ์อกสารไม่สาํเร็จ

● เคร่ืองพิมพท์าํงานลม้เหลว

● ฝาเปิดอยู่

● ตลบัหมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน

● คาํแนะนาํเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพข์องปลอม

● ตลบับรรจุหมึกไม่เขา้กนั

● กระดาษสั้นเกินไป

● กระดาษยาวเกินกวา่ท่ีจะพิมพส์องดา้นอตัโนมติั

● ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีใชร่้วมกนัไม่ได้

● ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีใชแ้ลว้

● โปรดเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บั HP Connected

● Cannot Print (พิมพไ์ม่ได)้

● HP Protected Cartridge (ตลบัหมึกพิมพแ์บบป้องกนัของ HP) ติดตั้งแลว้
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หมึกพมิพ์เหลอืน้อย
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความมีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกว่าคุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์
หมึกพิมพ ์ในหนา้ 55

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะใชใ้นกระบวนการพิมพใ์นหลายรูปแบบ รวมถึงในขั้นตอนการเตรียมใชง้าน ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์ในการเตรียมหวัพน่หมึกจะเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบัหมึกพิมพห์ลงัจากการ
ใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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หมึกพมิพ์เหลอืน้อยมาก
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความมีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยมาก

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ยมาก ทาง HP ขอแนะนาํใหเ้ตรียมตลบัหมึกสาํรองไวใ้หพ้ร้อม เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกว่าคุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์
หมึกพิมพ ์ในหนา้ 55

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะใชใ้นกระบวนการพิมพใ์นหลายรูปแบบ รวมถึงในขั้นตอนการเตรียมใชง้าน ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์ในการเตรียมหวัพน่หมึกจะเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบัหมึกพิมพห์ลงัจากการ
ใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความนั้นหายไป เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใชง้านร่วมกนัได ้หรือถูกติดตั้งในช่องเสียบท่ีไม่ถูกตอ้งในเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการระบุถึงตลบัหมึกพิมพใ์นขอ้ความวา่ใชร่้วมกนัไม่ได ้โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการขอรับตลบัหมึกพิมพข์องเคร่ืองพิมพท่ี์ การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์
ในหนา้ 55

หากตอ้งการแกปั้ญหาน้ี ให้ลองวิธีการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี วิธีแกไ้ขปัญหาจะแสดงเรียงตามลาํดบั โดยเร่ิมตน้ท่ีวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดก่อน หากการแกไ้ขปัญหา
ดว้ยวิธีแรกยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ใหล้องใชวิ้ธีอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูจ่นกวา่จะแกไ้ขปัญหาได้

● การแกไ้ข 1: ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ข 2: ติดตั้งตลบับรรจุหมึกใหถ้กูตอ้ง

การแก้ไข 1: ปิดและเปิดเคร่ืองพมิพ์

ปิดเคร่ืองพิมพแ์ละเปิดอีกคร้ัง

หากยงัเกิดปัญหาอยู ่ใหล้องวิธีแกปั้ญหาต่อไป

การแก้ไข 2: ตดิตั้งตลบับรรจุหมึกให้ถูกต้อง

ตรวจสอบวา่ไดติ้ดตั้งตลบับรรจุหมึกทุกตลบัถูกตอ้งแลว้:

1. ดึงเปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพอ์อกอยา่งเบามือ

2. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาโดยดนัตลบัเขา้ไปเพื่อปลดลอ็ก แลว้ดึงตลบัออกโดยดึงเขา้หาตวัคุณ

3. ใส่ตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปในช่อง กดตลบัหมึกพิมพใ์หแ้น่น เพ่ือใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถกูตอ้ง

4. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปหรือยงั

THWW ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์ 115



การตรวจสอบฝาครอบตลบัหมกึพมิพ์
ฝาครอบตลบัหมึกพิมพค์วรปิดอยูใ่นระหว่างการพิมพ์

 คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้ขอ้ผดิพลาดน้ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ลงในเคร่ืองพิมพท่ี์ไม่ได้
ลงทะเบียนไวใ้นโปรแกรม HP Instant Ink และยงัอาจเกิดข้ึนเม่ือก่อนหนา้มีการใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ในเคร่ืองพิมพอ่ื์นท่ีมีการลงทะเบียนไวใ้น
โปรแกรม HP Instant Ink

THWW ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์ 117



ขนาดกระดาษไม่ตรงกนั
ขนาดหรือประเภทกระดาษท่ีกาํหนดไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพไ์ม่ตรงกบักระดาษท่ีใส่ไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบวา่ใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งลงในเคร่ืองพิมพ ์และพิมพเ์อกสาร
อีกคร้ัง การตั้งค่าคุณภาพงานพิมพแ์ละดูใหแ้น่ใจว่าตั้งค่าตรงกบัประเภทของกระดาษท่ีใส่ในเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12

หมายเหตุ: หากกระดาษท่ีใส่ไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์ป็นขนาดท่ีถกูตอ้ง ใหเ้ปล่ียนขนาดกระดาษท่ีเลือกในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ ์แลว้จึงพิมพเ์อกสารอีกคร้ัง
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แคร่ตลบัหมึกพมิพ์ตดิขดั
มีบางอยา่งกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์(ช้ินส่วนของเคร่ืองพิมพท่ี์รองรับตลบัหมึกพิมพ)์

การขจดัส่ิงกีดขวาง ใหต้รวจสอบวา่เคร่ืองพิมพมี์ส่ิงติดขดัหรือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหนา้ 71

THWW แคร่ตลบัหมึกพิมพติ์ดขดั 119



กระดาษติดหรือปัญหาของถาด
มีกระดาษติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพ์

ก่อนท่ีจะเอากระดาษท่ีติดออก ลองตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีตรงตามขอ้มูลกาํหนดเฉพาะ ไม่มีรอยยบั ถกูพบั หรือมีความเสียหาย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียว
กบักระดาษ ในหนา้ 9

● ตรวจสอบวา่ไดท้าํความสะอาดเคร่ืองพิมพแ์ลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ์
ในหนา้ 12

สาํหรับคาํแนะนาํในการเอากระดาษท่ีติดออก รวมทั้งขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีเล่ียงปัญหากระดาษติด โปรดดู ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหนา้ 71
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กระดาษหมด
ถาดกระดาษท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้วา่งเปล่า

ใส่กระดาษเพ่ิม แลว้แตะ ตกลง

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12

THWW กระดาษหมด 121



พมิพ์เอกสารไม่สําเร็จ
เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถพิมพเ์อกสารไดเ้น่ืองจากเกิดปัญหากบัระบบการพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการพิมพ ์โปรดดู ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 91
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เคร่ืองพมิพ์ทาํงานล้มเหลว
มีปัญหากบัเคร่ืองพิมพแ์ละระบบหมึก โดยปกติแลว้ คุณสามารถแกไ้ขปัญหาเช่นน้ีไดโ้ดยปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

1. กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดปลัก๊ไฟออก แลว้เสียบปลัก๊ไฟอีกคร้ัง

3. กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

หากยงัคงมีปัญหาอยู ่ใหจ้ดรหสัขอ้ผดิพลาดท่ีอยูใ่นขอ้ความ จากนั้นใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP โปรด
ดู ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 93

THWW เคร่ืองพิมพท์าํงานลม้เหลว 123



ฝาเปิดอยู่
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถพิมพเ์อกสารได ้ฝาครอบและฝาปิดตอ้งปิด

คาํแนะนํา: หากปิดสนิทดี แสดงวา่ฝาครอบและฝาปิดเขา้ท่ีเรียบร้อย

หากยงัคงมีปัญหาอยูห่ลงัจากท่ีคุณปิดฝาครอบและฝาปิดทั้งหมดสนิทแลว้ โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
ในหนา้ 93
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ตลบัหมึกพมิพ์ไม่ทาํงาน
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความไดรั้บความเสียหายหรือใชง้านไม่ได้

โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53

THWW ตลบัหมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน 125



คาํแนะนําเกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพ์ของปลอม
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ติดตั้งไม่ใช่ตลบัหมึกพิมพ ์HP ใหม่ท่ีเป็นของแท ้โปรดติดต่อร้านท่ีคุณซ้ือตลบัหมึกพิมพน้ี์ หากตอ้งการรายงานวา่อาจมีการปลอมแปลง ใหเ้ยีย่มชม
เวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit หากตอ้งการใชต้ลบัหมึกพิมพน้ี์ต่อไป ใหค้ลิก Continue (ดาํเนินการต่อ)
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ตลบับรรจุหมึกไม่เข้ากนั
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได้

วิธีแกปั้ญหา: ถอดตลบัหมึกพิมพน้ี์ออกทนัที และแทนท่ีดว้ยตลบัหมึกพิมพท่ี์สามารถใชง้านร่วมกนัได ้สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การ
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53

THWW ตลบับรรจุหมึกไม่เขา้กนั 127



กระดาษส้ันเกนิไป
กระดาษท่ีใส่ไวส้ั้นเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวข้ั้นตํ่า จะตอ้งใส่กระดาษท่ีไดต้ามขอ้กาํหนดของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดู ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ
ในหนา้ 9 และ การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12
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กระดาษยาวเกนิกว่าทีจ่ะพมิพ์สองด้านอตัโนมัติ
กระดาษท่ีใส่ยาวกวา่ขนาดท่ีรองรับสาํหรับการพิมพส์องดา้นอตัโนมติัของเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถพิมพส์องดา้นอตัโนมติัดว้ยตวัเองโดยเลือก "พิมพส์องหนา้ดว้ยตวัเอง"
(หรือ "พิมพห์นา้ค่ี" และ "พิมพห์นา้คู่" ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของคุณ (หากรองรับ) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดู ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 9 และ
การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 12

THWW กระดาษยาวเกินกวา่ท่ีจะพิมพส์องดา้นอตัโนมติั 129



ตลบัหมึกพมิพ์ด่วนของ HP ทีใ่ช้ร่วมกนัไม่ได้
ตลบัหมึกพิมพน้ี์จะใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์สมคัรเขา้ร่วมใน HP Instant Ink (หมึกพิมพด่์วนของ HP)

ถา้คุณเช่ือวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์ควรใชก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้โปรดติดต่อ www.hp.com/buy/supplies
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ตลบัหมึกพมิพ์ด่วนของ HP ทีใ่ช้แล้ว
ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีมีรายการอยูบ่นจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพแ์บบหมึกพิมพด่์วนของ HP ซ่ึงไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพน์ั้นไวใ้น
ตอนแรกแลว้เท่านั้น ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์
หมึกพิมพ ์ในหนา้ 55

THWW ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีใชแ้ลว้ 131



โปรดเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์กบั HP Connected
เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเช่ือมต่อกบั HP Connected มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถพิมพไ์ดใ้นอีกไม่นานโดยไม่มีการเตือนอีก โปรดดูแผงควบคุมเคร่ืองพิมพส์าํหรับคาํแนะนาํ
ในการเช่ือมต่อ
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Cannot Print (พมิพ์ไม่ได้)
เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบั HP Connected เพ่ืออพัเดตสถานะหมึกพิมพด่์วนของตวัเอง

คุณจะไม่สามารถเพิมพไ์ดจ้นกวา่เคร่ืองพิมพไ์ดรั้บการเช่ือมต่อเพ่ืออพัเดตสถานะหมึกพิมพด่์วนแลว้ โปรดดูแผงควบคุมเคร่ืองพิมพส์าํหรับคาํแนะนาํในการเช่ือมต่อ
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HP Protected Cartridge (ตลบัหมกึพมิพ์แบบป้องกนัของ HP) ตดิตั้งแล้ว
ตลบัหมึกพิมพท่ี์มีรายการอยูบ่นแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์ไดป้้องกนัตลบัหมึกพิมพน์ั้นไวก่้อนแลว้โดยใชคุ้ณสมบติัของ HP Cartridge
Protection (ระบบป้องกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP) ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพน้ี์สาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์

ดูรายละเอียดการติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ไดจ้าก การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 53

134 ภาคผนวก B   ขอ้ผดิพลาด (Windows) THWW



ดชันี

H
HP Utility (OS X)

การเปิด 67

O
OS X

HP Utility 67

ก

กระจก, สแกนเนอร์
ตาํแหน่ง 4

กระจกสแกนเนอร์
ตาํแหน่ง 4

กระดาษ
HP, สัง่ซ้ือ 10
การเลือก 11
นาํกระดาษท่ีติดออก 71
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 74
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 74

การตั้งค่า
Network (เครือข่าย) 66

การตั้งค่า IP 66
การทาํสาํเนา

ขอ้กาํหนดรายละเอียด 98
การบริการลกูคา้

การรับประกนั 94
การพิมพ์

ลกัษณะเฉพาะ 97
การพิมพส์องดา้น 25
การรบกวนคล่ืนวิทยุ

ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 108
การรับประกนั 94

การส่ือสารแบบไร้สาย
การตั้งค่า 61
ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 108

การสแกน
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน 97

การเขา้ใชง้าน 3
การเช่ือมต่อ USB

พอร์ต, ตาํแหน่ง 4, 5
การแกไ้ขปัญหา

ระบบไฟ 91
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

กระดาษหลายแผน่ถกูดึงเขา้ 75
งานพิมพ์ 91
ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ 74
ปัญหาการป้อนกระดาษ 74
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 74

ข

ขั้นตอนการสนบัสนุน 93
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 97
ขอ้มูลดา้นเทคนิค

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา 98
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน 97
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 97
ลกัษณะเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม 97
ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ์ 97

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 104, 108

ค

เครือข่าย
ภาพแสดงช่องเสียบ 5

แคร่
การนาํส่ิงกีดขวางออกจากแคร่ตลบัหมึก 73

ง

งานพิมพ์
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 91

ช

ช่องเสียบ, ตาํแหน่ง 5

ซ

ซอฟตแ์วร์
เวบ็สแกน 47

ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์(Windows)
การเปิด 17, 67
เก่ียวกบั 67

ด

ดึงกระดาษหลายแผน่, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 75

ต

ตลบัหมึกพิมพ์ 5
ติด

กระดาษท่ีควรหลีกเล่ียง 11
ลา้ง 71

ถ

ถาด
การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก 71
ตาํแหน่ง 4
ภาพแสดงตวัปรับความกวา้งของกระดาษ 4
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 74

ถาดรับกระดาษ
ตาํแหน่ง 4

ท

ทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ, พิมพบ์น 25

THWW ดชันี 135



บ

เบ้ียว, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
งานพิมพ์ 74

ป

ประกาศขอ้บงัคบั
หมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั 104

ปัญหาการป้อนกระดาษ, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 74
ปุ่ม, แผงควบคุม 6
ปุ่มวิธีใช้ 7

ผ

แผงควบคุม
คุณสมบติั 6
ปุ่ม 6
ไฟแสดงสถานะ 6
ไอคอนสถานะ 7

แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
การตั้งค่าเครือข่าย 66
ตาํแหน่ง 4

แผงเขา้สู่เคร่ืองดา้นหลงั
ภาพแสดง 5

ฝ

ฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัท์ 93

พ

พิมพ์
สองดา้น 25

ฟ

ไฟเขา้, ตาํแหน่ง 5
ไฟแสดงสถานะ, แผงควบคุม 6

ร

ระบบเครือข่าย
การตั้งค่า IP 66
การตั้งค่า, เปล่ียน 66
การตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย 61

ระบบไฟ
การแกไ้ขปัญหา 91

ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์
ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุน 94

รีไซเคิล
ตลบัหมึกพิมพ์ 100

ว

วสัดุพิมพ์
การพิมพส์องดา้น 25

เวบ็สแกน 47
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

เวบ็สแกน 47
เวบ็ไซต์

ขอ้มลูการเขา้ใชง้าน 3

ส

สภาพแวดลอ้ม
ลกัษณะเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม 97
โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พ่ืออนุรักษส่ิ์ง
แวดลอ้ม 99

สแกน
จาก Webscan (เวบ็สแกน) 47

ห

หลงัระยะเวลการใหก้ารสนบัสนุน 94

อ

ไอคอนสถานะ 7

136 ดชันี THWW


	ใช้งานอย่างไร
	เริ่มต้นใช้งาน
	การเข้าใช้งาน
	ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
	แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
	ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ
	ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ
	กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ์
	การสั่งซื้อกระดาษของ HP
	คำแนะนำการเลือกและการใช้กระดาษ

	การวางวัสดุพิมพ์
	การวางต้นฉบับ
	เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP(Windows)
	โหมดสลีป
	ปิดอัตโนมัติ

	Print (พิมพ์)
	พิมพ์ภาพถ่าย
	การพิมพ์เอกสาร
	การพิมพ์ลงบนทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพ์สองด้าน)
	การพิมพ์ด้วย AirPrint
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ์

	การใช้บริการทางเว็บ
	บริการทางเว็บคืออะไร
	การตั้งค่าบริการทางเว็บ
	การพิมพ์ด้วย HP ePrint
	การใช้ วัสดุสำหรับพิมพ์ของ HP
	การใช้งานเว็บไซต์ HP Connected
	การลบบริการทางเว็บ
	เคล็ดลับสำหรับการใช้บริการทางเว็บ

	การทำสำเนาและสแกน
	ทำสำเนาเอกสาร
	การสแกน
	การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
	การสแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ
	Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
	การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
	ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
	เปลี่ยนการตั้งค่าบัีญชี

	การสแกนโดยใช้ Webscan
	การเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกน (Windows)
	สร้างทางลัดการสแกนใหม่ (Windows)

	เคล็ดลับความสำเร็จในการทำสำเนาและสแกน

	การทำงานกับตลับหมึกพิมพ์
	การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
	การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
	การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
	การใช้โหมดตลับหมึกเดี่ยว
	ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก
	การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ
	เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้หมึกพิมพ์

	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
	การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
	ก่อนเริ่มใช้งาน
	การติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
	การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ
	การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
	เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่องพิมพ์
	เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์

	การเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย
	เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ขั้นสูง (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)
	กล่องเครื่องมือ (Windows)
	HP Utility (OS X)
	เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว
	เกี่ยวกับคุกกี้

	เคล็ดลับสำหรับการตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

	การแก้ไขปัญหา
	ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
	การนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
	อ่านคำแนะนำทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สำหรับการนำกระดาษที่ติดอยู่ออก

	การนำสิ่งกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
	อ่านคำแนะนำทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สำหรับการนำสิ่งกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์

	เรียนรู้วิธีการป้องกันกระดาษติดขัด
	การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ

	ปัญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
	ปัญหาการพิมพ์
	แก้ไขปัญหาหน้าที่ไม่พิมพ์ (พิมพ์ไม่ได้)
	อ่านคำแนะนำทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สำหรับปัญหาพิมพ์ไม่ได้

	การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
	อ่านคำแนะนำทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
	การแก้ไขปัญหารอยเปื้อนหมึกบนงานพิมพ์


	ปัญหาการทำสำเนา
	ปัญหาสแกน
	ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
	แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย
	การค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย
	แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
	แปลงการเชื่อมต่อ USB เป็นแบบไร้สาย

	ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์
	ฝ่ายสนับสนุนของ HP
	ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์
	ขั้นตอนการสนับสนุน
	ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
	ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์
	การโทรศัพท์ติดต่อ
	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการสนับสนุน
	หลังระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

	ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ


	ข้อมูลทางเทคนิค
	ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
	ลักษณะเฉพาะ
	ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ
	ลักษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
	ลักษณะเฉพาะในการพิมพ์
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสำเนา
	จำนวนการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์
	ความละเอียดในการพิมพ์

	โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดล้อม
	การใช้กระดาษ
	พลาสติก
	เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
	โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท HP
	การใช้ไฟฟ้า
	การทิ้งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว
	สารเคมี
	การทิ้งแบตเตอรี่ในไต้หวัน
	ประกาศเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับบราซิล
	ประกาศเกี่ยวกับวัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
	EPEAT
	กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008
	ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย
	การจำกัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)
	การจำกัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)
	ป้ายประหยัดพลังงานจีน สำหรับเครื่องพิมพ์ แฟกซ์และเครื่องถ่ายสำเนา

	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ
	หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
	ประกาศของ FCC
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในเกาหลี
	ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด VCCI (คลาส B) สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
	ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
	ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน
	การเคลือบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับประเทศเยอรมัน
	คำประกาศรับรอง
	ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป
	ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทำงานแบบไร้สาย

	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย
	การได้รับรังสีคลื่นความถี่วิทยุ
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในบราซิล
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในแคนาดา
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในไต้หวัน
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก
	ประกาศเกี่ยวกับระบบไร้สายสำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในเกาหลี



	ข้อผิดพลาด (Windows)
	หมึกพิมพ์เหลือน้อย
	หมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก
	ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์
	การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
	ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์
	ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน
	แคร่ตลับหมึกพิมพ์ติดขัด
	กระดาษติดหรือปัญหาของถาด
	กระดาษหมด
	พิมพ์เอกสารไม่สำเร็จ
	เครื่องพิมพ์ทำงานล้มเหลว
	ฝาเปิดอยู่
	ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทำงาน
	คำแนะนำเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม
	ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน
	กระดาษสั้นเกินไป
	กระดาษยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
	ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้
	ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้แล้ว
	โปรดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ HP Connected
	Cannot Print (พิมพ์ไม่ได้)
	HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์แบบป้องกันของ HP) ติดตั้งแล้ว

	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (FOR Acrobat 8 HPIE Screen Optimized PDF- Version 2 Compatible with Screenshots under 225 dpi)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


