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1 ใช้งานอย่างไร

● เร่ิมตน้ใชง้าน

● การพิมพ์

● การทาํสาํเนาและสแกน

● โทรสาร

● บริการบนเวบ็

● การใชห้มึกพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหา
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

คู่มือผูใ้ชฉ้บบัน้ีจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิใชเ้คร่ืองพิมพแ์ละการแกไ้ขปัญหาต่างๆ

● การเขา้ใชง้าน

● HP EcoSolutions (โซลูชนัรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ HP)

● รู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● การใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● HP Digital Solutions

● การส่ือสารระยะใกล ้(NFC)

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● ใส่กระดาษ

● การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์

● ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

● การติดตั้งและใชง้านอุปกรณ์เสริม

● การอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● การปิดเคร่ืองพิมพ ์

การเข้าใช้งาน
เคร่ืองพิมพจ์ะมีคุณสมบติัต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีพิการสามารถใชง้านได้

● การมองเห็น

ผูใ้ชท่ี้มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP โดยใชต้วัเลือกและคุณสมบติัความสามารถในการเขา้ใชง้าน
ของระบบปฏิบติัการท่ีคุณใชอ้ยู ่ซอฟตแ์วร์ยงัสนบัสนุนเทคโนโลยเีพื่อใหค้วามช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่ เช่น โปรแกรมอ่านหนา้จอ โปรแกรมอ่านอกัษรเบรลล ์
และโปรแกรมแปลงเสียงเป็นขอ้ความ สาํหรับผูใ้ชท่ี้ตาบอดสี ปุ่มและแทบ็สีท่ีใชใ้นซอฟตแ์วร์ของ HP จะมีขอ้ความหรือป้ายช่ือไอคอนท่ีส่ือถึงการใชง้านอยา่ง
เหมาะสม

● การเคลือ่นไหว

สาํหรับผูใ้ชท่ี้มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวจะสามารถใชฟั้งกช์นัต่างๆ ของซอฟตแ์วร์ของ HP ไดโ้ดยใชค้าํสัง่จากแป้นพิมพ ์นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ของ 
HP ยงัสนบัสนุนตวัเลือกการเขา้ใชง้านของ Windows เช่น StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ดว้ย ผูใ้ชท่ี้มีความ
แขง็แรงและการเขา้ถึงไดอ้ยา่งจาํกดั สามารถใชง้านฝาครอบเคร่ืองพิมพ ์ปุ่มต่าง ๆ ถาดกระดาษ และตวัปรับแนวกระดาษไดโ้ดยไม่มีปัญหา

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโซลูชนัการช่วยสาํหรับการเขา้ถึงสาํหรับผลิตภณัฑ ์HP ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์HP Accessibility และ Aging (www.hp.com/
accessibility)
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หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านของ OS X โปรดไปยงัเวบ็ไซตข์อง Apple ท่ี www.apple.com/accessibility

HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ HP)
HP มุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือคุณในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งดีท่ีสุด และช่วยใหคุ้ณสามารถทาํการพิมพไ์ดอ้ยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม—ทั้งท่ีบา้นหรือท่ีทาํงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ี HP ปฏิบติัตามระหวา่งกระบวนการผลิตไดท่ี้ โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/ecosolutions

● การจดัการดา้นพลงังาน

● โหมดเงียบ

● ประหยดัอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

การจดัการด้านพลงังาน
ใช ้Sleep Mode (โหมดสลีป) และ Schedule Printer On/Off (ตั้งเวลาเปิด/ปิดเคร่ืองพิมพ)์ เพื่อประหยดัไฟ

โหมดสลปี

การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป หลงัจากการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์นคร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนานหา้นาที

ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีในการเปล่ียนระยะเวลาไม่ใชง้านก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีป

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี 

2. กดเลือก Sleep Mode (โหมดสลีป) จากนั้นกดเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

การตั้งเวลาเปิดและปิด

ใชคุ้ณสมบติัน้ีเพื่อเปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพใ์นวนัท่ีเลือกไวโ้ดยอตัโนมติั ตวัอยา่งเช่น คุณสามารถตั้งเวลาเคร่ืองพิมพใ์หเ้ปิดเวลา 8.00 น. และปิดเวลา 20.00 น. ตั้งแต่
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ดว้ยวธีิน้ี คุณจะประหยดัพลงังานในช่วงกลางคืนและสุดสปัดาห์

ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีในการตั้งเวลาและวนัเพื่อเปิดและปิด

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี 

2. กดเลือก Schedule Printer On/Off (ตั้งเวลาเปิด/ปิดเคร่ืองพิมพ)์

3. สมัผสัตวัเลือกท่ีตอ้งการ และปฏิบติัตามขอ้ความบนหนา้จอ เพื่อตั้งค่าวนัและเวลาสาํหรับปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: ปิดเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกวธีิทุกคร้ัง โดยใช ้Schedule Off (ตั้งเวลาปิด) หรือ  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ซ่ึงอยูท่างดา้นซา้ยของ

เคร่ืองพิมพ์

หากคุณปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถูกตอ้ง แคร่ตลบัหมึกพิมพอ์าจไม่เล่ือนกลบัไปยงัตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง และเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหากบัตลบัหมึกพิมพแ์ละคุณภาพงานพิมพไ์ด้

หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะมีตลบัหมึกพิมพท่ี์หมึกหมดโดยเดด็ขาด HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมึกหมดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพงานพิมพ ์
และอาจเกิดการใชห้มึกมากข้ึนจากตลบัหมึกพิมพท่ี์เหลืออยู ่หรือทาํใหร้ะบบหมึกพิมพเ์สียหายได้
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โหมดเงยีบ
โหมดเงียบทาํใหพ้ิมพช์า้ลง เน่ืองจากตอ้งลดระดบัเสียงโดยรวมโดยไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ ์จะสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะเม่ือพิมพบ์นกระดาษเปล่าเท่านั้น 
นอกเหนือจากน้ี จะมีการปิดใชง้านโหมดเงียบหากคุณกาํลงัพิมพโ์ดยใชคุ้ณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุดหรือสาํหรับงานนาํเสนอ ในการลดเสียงพิมพ ์ใหเ้ปิดโหมดเงียบ ในการ
พิมพท่ี์ความเร็วปกติ ใหปิ้ดโหมดเงียบ โหมดเงียบจะปิดใชง้านในค่าเร่ิมตน้

หมายเหตุ: โหมดเงียบจะไม่ทาํงานหากคุณพิมพภ์าพถ่ายหรือซองจดหมาย

คุณสามารถตั้งเวลาพิมพไ์ดโ้ดยเลือกเวลาพิมพใ์นโหมดเงียบ เช่น ตั้งเวลาเคร่ืองพิมพใ์หอ้ยูใ่นโหมดเงียบตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 8.00 น. ทุกวนั

หากต้องการเปิดใช้โหมดเงยีบจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก โหมดเงยีบ

3. สมัผสั Off (ปิด) ท่ีอยูถ่ดัจาก โหมดเงยีบ เพื่อเปิดใช้

การสร้างกาํหนดการสําหรับโหมดเงยีบจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก โหมดเงยีบ

3. สมัผสั Off (ปิด) ท่ีอยูถ่ดัจาก โหมดเงยีบ เพื่อเปิดใช้

4. สมัผสั Off (ปิด) ท่ีอยูถ่ดัจาก กาํหนดการ และจากนั้น เปล่ียนเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดของกาํหนดการ

หากต้องการเปิดใช้โหมดเงยีบในระหว่างทีเ่คร่ืองพมิพ์กาํลงัพมิพ์อยู่

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหเ้ลือกงานพิมพปั์จจุบนัท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

2. บนหนา้จอการพิมพ ์ใหส้มัผสั  (โหมดเงียบ) เพื่อเปิดใช้

หมายเหตุ: เปิดใช ้Quiet Mode (โหมดเงียบ) หลงัจากผา่นไปแลว้สกัครู่ และจะสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะสาํหรับงานพิมพปั์จจุบนัเท่านั้น

การเปิดปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิก โหมดเงยีบ

3. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

4. คลิก Save Settings (บนัทึกการตั้งค่า)

การเปิดปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก โหมดเงยีบ
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4. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

5. คลิกท่ี Apply Now (กาํหนดใชเ้ด๋ียวน้ี)

การเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) 

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

3. ในส่วน Preferences (ค่ากาํหนด) ใหเ้ลือก โหมดเงยีบ และจากนั้น เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

4. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)

ประหยดัอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์
หากตอ้งการประหยดัอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ ์เช่น หมึกพิมพแ์ละกระดาษ ลองทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ี:

● รีไซเคิลโดยใชต้ลบัหมึกพิมพข์องแทข้อง HP ผา่น HP Planet Partners สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/recycle

● ใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่าโดยพิมพบ์นกระดาษทั้งสองดา้น

● เปล่ียนคุณภาพการพิมพใ์นโปรแกรมควบคุมเคร่ืองพิมพเ์ป็นการตั้งค่าเอกสารร่าง การตั้งค่าเอกสารร่างจะใชห้มึกพิมพน์อ้ยลง

● อยา่ทาํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยไม่จาํเป็น เน่ืองจากจะทาํใหเ้ปลืองหมึกและทาํใหต้ลบัหมึกพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

รู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● มุมมองดา้นบนและดา้นหนา้

● อุปกรณ์ส้ินเปลืองสาํหรับการพิมพ์

● ภาพดา้นหลงั

มุมมองด้านบนและด้านหน้า

1 ตวัป้อนกระดาษ
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2 ตวัปรับความกวา้งกระดาษของตวัป้อนกระดาษ

3 ถาดป้อนเอกสาร

4 กระจกสแกนเนอร์

5 หนา้จอแผงควบคุม

6 ฝาครอบการเขา้ถึงตลบัหมึกพิมพ ์/ ถาดรับกระดาษ

7 ถาดป้อนกระดาษ / ถาด 1

8 ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)

9 พอร์ต USB ดา้นหนา้

อุปกรณ์ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์

1 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

2 หวัพิมพ์

3 ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: ควรจดัเกบ็ตลบัหมึกพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพเ์พื่อป้องกนัปัญหาคุณภาพงานพิมพห์รือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหวัพิมพ ์หลีกเล่ียงการนาํอุปกรณ์ส้ินเปลือง
ออกมาเป็นเวลานาน หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยู่
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ภาพด้านหลงั

1 พอร์ตโทรสาร (2-EXT)

2 พอร์ตโทรสาร (1-LINE) 

3 พอร์ต USB ดา้นหลงั

4 พอร์ตเครือข่าย Ethernet

5 ช่องเสียบสายไฟ

6 ฝาปิดดา้นหลงั

การใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

● ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม

● แทบ็ฟังกช์ัน่

● การเปล่ียนการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

● การใชท้างลดั

● แดชบอร์ด

ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ
ไดอะแกรมและตารางที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ีจะแสดงขอ้มูลอา้งอิงโดยยอ่เก่ียวกบัคุณสมบติัของแผงควบคุมสาํหรับเคร่ืองพิมพ์
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หมายเลข ช่ือและคาํอธิบาย

1 Home button (ปุ่มหนา้หลกั): กลบัไปยงัหนา้จอหลกัจากหนา้จออ่ืนๆ

2 หนา้จอแผงควบคุม: กดเลือกหนา้จอเพื่อเลือกตวัเลือกเมนู หรือเล่ือนไปตามรายการเมนู สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรูปไอคอนท่ีปรากฏบนหนา้จอ โปรดดู ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม

3 ไฟสถานะระบบไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● ไฟสวา่งสีฟ้าบ่งช้ีวา่มีการสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้สายข้ึนแลว้ และคุณสามารถพิมพง์านได้

● ไฟกะพริบแสดงวา่ระบบไร้สายเกิดขอ้ผดิพลาด ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากไฟแสดงสถานะระบบไร้สายดบัลง แสดงวา่มีการปิดใชร้ะบบไร้สาย

4 Near Field Communication (การส่ือสารระยะใกล)้: ดว้ยการส่ือสารระยะใกล ้(NFC) คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) เขา้กบัเคร่ืองพิมพไ์ด้
อยา่งรวดเร็ว โดยสมัผสัอุปกรณ์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหส้ามารถส่งงานพิมพไ์ปได ้หากตอ้งการใชคุ้ณลกัษณะน้ี อุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณจะตอ้งสนบัสนุน NFC

5 Back button (ปุ่มยอ้นกลบั): กลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้น้ี

6 Help button (ปุ่มวธีิใช)้: เปิดเมนูวธีิใชเ้ม่ืออยูบ่นหนา้จอหลกั หรือแสดงเน้ือหาวธีิใชห้ากมีใหเ้ลือกใชส้าํหรับการดาํเนินการปัจจุบนั เม่ืออยูบ่นหนา้จออ่ืน

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม
หากตอ้งการเขา้ถึงไอคอน ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ีไอคอน

ไอคอน วตัถุประสงค์

Setup (การตั้งค่า): แสดงหนา้จอการตั้งค่าสาํหรับเปล่ียนแปลงการกาํหนดลกัษณะ การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct การตั้งค่าบริการทางเวบ็ การตั้งค่าแฟกซ์ และการ
ตั้งค่าอ่ืนๆ สาํหรับการบาํรุงรักษา และการสร้างรายงาน 

Wireless (ไร้สาย): แสดงสถานะเครือข่ายไร้สายและตวัเลือกเมนู สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย 

หมายเหตุ:  (Ethernet) และ  (Wireless (ไร้สาย)) จะไม่ปรากฏข้ึนพร้อมกนั การแสดงไอคอน Ethernet หรือไอคอนเครือข่ายไร้สายจะ

ข้ึนอยูก่บัการเช่ือมต่อเครือข่ายสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ หากไม่มีการตั้งค่าการเช่ือมต่อเครือข่ายของเคร่ืองพิมพไ์ว ้แผงควบคุมสาํหรับเคร่ืองพิมพจ์ะแสดง 

(Wireless (ไร้สาย)) ตามค่าเร่ิมตน้
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ไอคอน วตัถุประสงค์

HP ePrint: แสดงเมนู Web Services Summary (สรุ◌ึปบริการทางเวบ็) ซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานะ ePrint เปล่ียนการตั้งค่า ePrint 
หรือดูอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP ePrint 

Wi-Fi Direct: แสดงสถานะ ช่ือ และรหสัผา่นสาํหรับ Wi-Fi Direct และจาํนวนอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อเขา้ คุณยงัสามารถเปล่ียนการตั้งค่าและพิมพคู่์มือ

หมกึพมิพ์: แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความ
เตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์
ใหม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

Fax Status (สถานะโทรสาร): แสดงขอ้มูลสถานะสาํหรับฟังกช์ัน่ตอบรับอตัโนมติั, บนัทึกการส่งโทรสาร และระดบัเสียงของโทรสาร

HP EcoSolutions: แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถกาํหนดค่าคุณสมบติัส่ิงแวดลอ้มของเคร่ืองพิมพบ์างประการได้

แทบ็ฟังก์ช่ัน
แทบ็ฟังกช์ัน่จะอยูท่ี่ดา้นล่างของหนา้จอ

แทบ็ฟังก์ช่ัน วตัถุประสงค์

 (ทางลดั)
การเขา้ถึงทางลดัท่ีคุณสร้างไว้

การทาํสําเนา คดัลอกเอกสาร หรือบตัร ID

การสแกน สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอีเมล แฟลชไดรฟ์ USB โฟลเดอร์เครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์

การพมิพ์ พิมพภ์าพถ่ายหรือเอกสารจากแฟลชไดร์ฟ USB หรือจดัการงานพิมพ์

Fax (โทรสาร) ตั้งค่าแฟกซ์ ส่งแฟกซ์ หรือพิมพแ์ฟกซ์ท่ีไดรั้บอีกคร้ัง

แอพพลเิคชัน การเขา้ถึงโปรแกรมสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

การเปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์
ใชแ้ผงควบคุมเพื่อเปล่ียนฟังกช์ัน่การทาํงานของเคร่ืองพิมพแ์ละค่าปรับตั้ง พิมพร์ายงาน หรือดูวธีิใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: หากเคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ คุณยงัสามารถเปล่ียนค่าของเคร่ืองพิมพไ์ดผ้า่นชุดเคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพใ์นคอมพิวเตอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือ โปรดดู เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์
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การแก้ไขค่าปรับตั้งสําหรับฟังก์ช่ันการทาํงาน

หนา้จอ หนา้หลกั ของแผงควบคุมจะแสดงฟังกช์ัน่การทาํงานต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพ์

1. จากหนา้จอแผงควบคุม ใหเ้ลือกแทบ็ฟังกช์ัน่ สมัผสัและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ และจากนั้น สมัผสัท่ีไอคอนเพื่อเลือกฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการ

2. หลงัจากเลือกฟังกช์ัน่แลว้ ใหส้มัผสัท่ี  ( Settings (การตั้งค่า) ) เล่ือนผา่นการตั้งค่าต่างๆ ท่ีมีใหเ้ลือกใชง้าน และจากนั้น สมัผสัการตั้งค่าท่ีคุณ

ตอ้งการเปล่ียนแปลง

3. ทาํตามคาํแนะนาํท่ีหนา้จอแผงควบคุมเพื่อแกไ้ขค่า

คาํแนะนํา: กดเลือก  (หนา้หลกั) เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอ หนา้หลกั

การแก้ไขค่าของเคร่ืองพมิพ์

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าเคร่ืองพิมพห์รือพิมพร์ายงาน ใหใ้ชต้วัเลือกท่ีมีใหเ้ลือกใชใ้นเมนู Setup (การตั้งค่า)

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือกและเล่ือนไปตามหนา้จอต่าง ๆ

3. กดเลือกรายการหนา้จอเพื่อเลือกหนา้จอหรือตวัเลือก

คาํแนะนํา: กดเลือก  (หนา้หลกั) เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอ หนา้หลกั

การใช้ทางลดั
การใชท้างลดับนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถสร้างชุดงานท่ีใชบ่้อยไดจ้ากคุณลกัษณะทั้งหมดท่ีมีใหเ้ลือกใชใ้นโฟลเดอร์ฟังกช์ัน่

เม่ือมีการสร้างทางลดัแลว้ คุณสามารถเขา้ถึงทางลดัไดจ้ากหนา้จอหลกั หรือผา่นแทบ็ ทางลดั

แดชบอร์ด
แดชบอร์ดบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะช่วยใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงไอคอนบนจอแสดงผล ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพ ์หรือตรวจสอบและจดัการงานเคร่ืองพิมพ์
ปัจจุบนัและท่ีมีการกาํหนดการไว้

หากตอ้งการเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลง  จากดา้นบนของหนา้จอบนแผงควบคุม

HP Digital Solutions
เคร่ืองพิมพน้ี์มีคอลเลกชนัโซลูชนัดิจิตอลท่ีสามารถช่วยคุณทาํงานไดง่้ายข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดิจิทลัโซลูชนัเหล่าน้ีรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี:

● HP Digital Filing (รวมทั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) และ Scan to Email (สแกนส่งอีเมล))

● HP Digital Fax (รวมถึง Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) และ Fax to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล))

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● HP Digital Solutions คืออะไร

● ขอ้กาํหนด
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● การติดตั้ง HP Digital Solutions

● การใช ้HP Digital Solutions

HP Digital Solutions คอือะไร
HP Digital Solutions คือชุดเคร่ืองมือท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพน้ี์ ซ่ึงสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตสาํหรับสาํนกังานของคุณได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● HP Digital Filing

● HP Digital Fax

HP Digital Filing

HP Digital Filing รองรับงานสแกนในสาํนกังานทัว่ไปท่ีมีเสถียรภาพ—เช่นเดียวกบัความสามารถในการจดัการเอกสารพื้นฐาน และอเนกประสงค—์รองรับผูใ้ช้
หลายรายผา่นเครือข่าย ดว้ย HP Digital Filing คุณเพียงแค่เดินไปท่ีเคร่ืองพิมพ ์เลือกตวัเลือกจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นสแกนเอกสารโดยตรงไปยงั
โฟลเดอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณหรือแชร์ไดอ้ยา่งรวดเร็วกบัเพื่อนร่วมงานเป็นเอกสารแนบอีเมลโดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์สแกนเพิ่มเติม

สามารถส่งเอกสารท่ีสแกนแลว้ไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายท่ีใชง้านร่วมกนัสาํหรับการเขา้กึงส่วนบุคคลหรือแบบกลุ่ม หรือส่งไปยงัอีเมลแอดเดรสหน่ึงหรือหลายรายสาํหรับ
การใชง้านร่วมกนัแบบรวดเร็ว นอกจากน้ี คุณสามารถกาํหนดการตั้งค่าการสแกนเฉพาะสาํหรับปลายทางการสแกนแต่ละรายการ ช่วยใหคุ้ณมัน่ใจไดว้า่ไดใ้ชก้ารตั้งค่าท่ีดี
ท่ีสุดสาํหรับแต่ละงาน

HP Digital Fax

ดว้ย HP Digital Fax คุณสามารถบนัทึกโทรสารแบบขาวดาํท่ีเขา้มาไปยงัโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณเพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็และการใชง้านร่วม
กนัได ้หรือคุณสามารถส่งต่อโทรสารผา่นอีเมล ซ่ึงคุณจะสามารถรับโทรสารสาํคญัไดจ้ากทุกท่ีขณะทาํงานนอกสาํนกังาน

นอกเหนือจากน้ี คุณยงัสามารถปิดใชก้ารพิมพแ์ฟกซ์ทั้งหมดได—้เพื่อประหยดังบประมาณในการซ้ือกระดาษและหมึกพิมพ ์รวมทั้งยงัช่วยลดการใชก้ระดาษและลดขยะ
อีกดว้ย

ข้อกาํหนด
ก่อนท่ีคุณจะติดตั้ง HP Digital Solutions ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่คุณมีส่ิงต่อไปน้ี:

สําหรับ HP Digital Solutions ทั้งหมด

● การเช่ือมต่อเครือข่าย

เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชก้ารเช่ือมต่อระบบไร้สายหรือใชส้ายเคเบิลอีเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: หากมีการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชส้ายเคเบิล USB คุณจะสามารถสแกนเอกสารไปยงัคอมพิวเตอร์หรือแนบเอกสารท่ีสแกนไปยงัขอ้ความอีเมล
โดยใชซ้อฟตแ์วร์ HP ได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกน คุณสามารถรักแฟกซ์ไปยงัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยใช ้HP Digital Fax สาํหรับขอ้มูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การรับแฟกซ์ผา่น HP Digital Fax 

● ซอฟต์แวร์ของ HP

HP ขอแนะนาํใหติ้ดตั้ง HP Digital Solutions โดยใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP 

คาํแนะนํา: หากคุณตอ้งการติดตั้ง HP Digital Solutions โดยไม่ติดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP คุณสามารถใช ้Embedded Web Server (เวบ็
เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง) ของเคร่ืองพิมพไ์ด ้
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สําหรับ Scan to Network Folder (สแกนเพือ่ไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย), Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

● การเช่ือมต่อเครือข่ายทีใ่ช้งานได้ คุณตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่าย

● โฟลเดอร์ทีใ่ช้งานร่วมกนัของ Windows (SMB) ทีม่อียู่แล้ว

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคน้หาช่ือของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบติัการของคุณ

● ทีอ่ยู่เครือข่ายของโฟลเดอร์

สาํหรับคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้Windows ท่ีอยูเ่ครือข่ายมกัจะถกูเขียนในรูปแบบน้ี: \\mypc\sharedfolder

● ช่ือของคอมพวิเตอร์ทีม่โีฟลเดอร์น้ันอยู่

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคน้หาช่ือของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบติัการของคุณ

● สิทธ์ิทีเ่หมาะสมบนโฟลเดอร์แชร์

คุณตอ้งมีสิทธ์ิในการผา่นเขา้ไปยงัโฟลเดอร์

● ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับโฟลเดอร์ทีใ่ช้งานร่วมกนั (หากจาํเป็น)

ตวัอยา่งเช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของ Windows หรือ OS X ท่ีใชเ้พื่อเขา้สู่ระบบเครือข่าย

หมายเหตุ: HP Digital Filing ไม่รองรับ Active Directory

สําหรับ Scan to Email (สแกนส่งอเีมล), Fax to Email (แฟกซ์ส่งอเีมล)

● อีเมลแอดเดรสท่ีถูกตอ้ง

● ขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ SMTP ท่ีส่งออก

● การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีใชง้านได้

หากคุณกาํลงัตั้งค่า สแกนไปยงัอีเมล หรือ แฟกซ์ไปยงัอีเมล บนคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้Windows ตวัช่วยสร้างการตั้งค่าจะสามารถตรวจหาการตั้งค่าอีเมลสาํหรับ
แอพพลิเคชนัของอีเมลดงัต่อไปน้ีโดยอตัโนมติั:

● Microsoft Outlook 2007–2016 (Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 
10)

● Outlook Express (Windows XP) 

● Windows Mail (Windows Vista)

● Qualcomm Eudora (เวอร์ชนั 7.0 และสูงกวา่) (Windows XP และ Windows Vista) 

● Netscape (เวอร์ชนั 7.0) (Windows XP)

อยา่งไรกต็ามหากโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลของคุณไม่มีอยูใ่นรายการขา้งตน้ คุณยงัคงสามารถติดตั้งและใช ้Sacn to E-mail (สแกนไปยงัอีเมล) และ Fax to 
E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล) หากโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลของคุณตรงกบัขอ้กาํหนดในรายการท่ีแสดงในส่วนน้ี

การตดิตั้ง HP Digital Solutions

คุณสามารถติดตั้ง HP Digital Solutions โดยใชซ้อฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP—หรือใชต้วัช่วยสร้างของซอฟตแ์วร์ท่ีคุณสามารถเปิดจากซอฟตแ์วร์ของ
เคร่ืองพิมพ ์HP (Windows) หรือ ยทิูลิต้ีของ HP (OS X)

คาํแนะนํา: คุณยงัสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไว ้(EWS) ของเคร่ืองพิมพใ์นการตั้งค่า HP Digital Solutions ไดอี้กดว้ย หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการใช ้EWS โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
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หมายเหตุ: หากคุณใชเ้คร่ืองพิมพใ์นสภาพแวดลอ้มของเครือข่าย IPv6 เท่านั้น คุณตอ้งติดตั้งดิจิทลัโซลชูนัโดยใช ้EWS

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง HP Digital Filing

● การติดตั้ง HP Digital Fax

การตดิตั้ง HP Digital Filing

เม่ือตอ้งการติดตั้ง HP Digital Filing ใหท้าํตามคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง

หมายเหตุ: คุณยงัสามารถใชข้ั้นตอนเหล่าน้ีในการเปล่ียนการตั้งค่าในอนาคต

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

● การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนไปยงัอีเมล)

การตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

คุณสามารถกาํหนดค่าโฟลเดอร์ปลายทางสาํหรับเคร่ืองพิมพแ์ต่ละเคร่ืองไดม้ากถึง 10 โฟลเดอร์

หมายเหตุ: หากตอ้งการใช ้สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย คุณจะตอ้งสร้างและกาํหนดค่าโฟลเดอร์ท่ีคุณใชบ้นคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่าย คุณไม่
สามารถสร้างโฟลเดอร์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์และ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกัษณะท่ีตอ้งการของโฟลเดอร์ไดรั้บการกาํหนดใหมี้สิทธ์ิอ่านและเขียน หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการสร้างโฟลเดอร์บนเครือข่ายและการตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการของโฟลเดอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบติัการของคุณ 

เม่ือคุณตั้งค่า Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) เสร็จแลว้ ซอฟตแ์วร์ของ HP จะบนัทึกการกาํหนดค่าไวใ้นเคร่ืองพิมพโ์ดยอตัโนมติั

ในการตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี การสแกน ภายใต ้Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี Scan to Network Folder Wizard (ตวั
ช่วยสร้างการสแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

3. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หลงัจากท่ีคุณสร้างโฟลเดอร์ปลายทางแลว้ คุณสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไว ้(EWS) ของเคร่ืองพิมพใ์นการกาํหนดการตั้งค่าการสแกนสาํหรับ
โฟลเดอร์เหล่านั้นไดด้ว้ยตนเอง ท่ีหนา้จอสุดทา้ยของ Scan to Network Folder Wizard (ตวัช่วยสแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ใหต้รวจสอบวา่มีการเลือก
กล่องกาเคร่ืองหมาย Launch embedded Web server when finished (เรียกใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังเม่ือเสร็จส้ิน) เม่ือคุณคลิก Finish (เสร็จ
ส้ิน) EWS จะปรากฏข้ึนในเวบ็เบราวเ์ซอร์เร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั EWS ใหดู้ท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

ในการตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. คลิกท่ี Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ภายใต ้Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) และจากนั้น ปฏิบติัามขั้นตอน
บนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณสามารถกาํหนดการตั้งค่าการสแกนสาํหรับโฟลเดอร์ปลายทางแต่ละโฟลเดอร์ไดด้ว้ยตนเอง
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ในการตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) จาก Embeded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server

2. บนแทบ็ Home (หนา้แรก) ใหค้ลิก Network Folder Setup (การติดตั้งโฟลเดอร์เครือข่าย) ในกล่อง Setup (ติดตั้ง)

3. คลิกท่ี New (ใหม่) และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณสามารถกาํหนดการตั้งค่าการสแกนสาํหรับโฟลเดอร์ปลายทางแต่ละโฟลเดอร์ไดด้ว้ยตนเอง 

4. หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัโฟลเดอร์เครือข่ายแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ลิงคไ์ปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย
ทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการท่ีป้อนน้ีจะถกูเพิ่มไปยงัรายการ Network Folder (โฟลเดอร์เครือข่าย)

การตดิตั้ง Scan to E-mail (สแกนไปยงัอเีมล)

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส์แกนเอกสารและส่งเอกสารนั้นไปยงัอีเมลแอดเดรสอยา่งนอ้ยหน่ึงรายการเป็นส่ิงท่ีแนบ โดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์การสแกนเพิ่มเติม คุณไม่
จาํเป็นตอ้งสแกนไฟลจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณและแนบไฟลไ์ปกบัขอ้ความอีเมล

กาํหนดโพรไฟล์อเีมลขาออก

กาํหนดค่าอีเมลแอดเดรสท่ีจะปรากฏในส่วน FROM (จาก) ของขอ้ความอีเมลท่ีส่งจากเคร่ืองพิมพน้ี์ คุณสามารถเพิ่มโปรไฟลข์องอีเมลท่ีส่งออกไดถึ้ง 10 รายการ คุณ
สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีติดตั้งอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสร้างโปรไฟลด์งักล่าวได้

เพิม่อเีมลแอดเดรสไปยงั Email Address Book (สมุดอเีมลแอดเดรส)

จดัการรายช่ือผูท่ี้คุณสามารถส่งขอ้ความอีเมลจากเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถเพิ่มอีเมลแอดเดรสพร้อมดว้ยรายช่ือติดต่อไดม้ากถึง 15 รายการ นอกจากน้ีคุณยงัสามารถสร้าง
กลุ่มอีเมลได ้เม่ือตอ้งการเพิ่มอีเมลแอดเดรส คุณตอ้งใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของเคร่ืองพิมพ ์หรือแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

กาํหนดค่าตวัเลอืกอเีมลอืน่ๆ 

คุณสามารถกาํหนดค่าหวัขอ้เร่ิมตน้และเน้ือหาท่ีจะรวมจะอยูใ่นขอ้ความอีเมลทั้งหมดท่ีส่งจากเคร่ืองพิมพ ์หากตอ้งการกาํหนดค่าตวัเลือกเหล่าน้ี คุณสามารถใช ้EWS 
ของเคร่ืองพิมพ ์หรือแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพไ์ด้

ขั้นตอนที ่1: ตั้งค่าโปรไฟล์ของอเีมลทีส่่งออก

หากตอ้งการตั้งค่าโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกท่ีเคร่ืองพิมพใ์ช ้ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ีสาํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

การตั้งค่าโพรไฟล์อเีมลขาออกจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน

3. คลิกท่ี Scan to E-mail Wizard (ตวัช่วยสร้างการสแกนไปยงัอีเมล)

4. คลิกท่ี New (ใหม่) และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกแลว้ คุณจะสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไว ้(EWS) ของเคร่ืองพิมพเ์พื่อเพิ่มโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกเพิ่ม
เติม เพิ่มอีเมลแอดเดรสในสมุดอีเมลแอดเดรส และกาํหนดค่าตวัเลือกอีเมลอ่ืนๆ หากตอ้งการเปิด EWS โดยอตัโนมติั ใหเ้ลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Launch 
embedded web server when finished (เรียกใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัเม่ือเสร็จส้ิน) ท่ีหนา้จอสุดทา้ยของตวัช่วยสร้างการสแกนไปยงัอีเมล เม่ือคุณ
คลิก Finish (เสร็จส้ิน) EWS จะปรากฏข้ึนในเวบ็เบราวเ์ซอร์เร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั EWS ใหดู้ท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
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การตั้งค่าโพรไฟล์อเีมลขาออกจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. คลิก Scan to Email (สแกนไปยงัอีเมล) ใตส่้วน Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)

3. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

4. หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัโฟลเดอร์เครือข่ายแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ลิงคไ์ปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย
ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รายการน้ีจะถกูเพิ่มในรายการ Outgoing E-mail Profile List (โปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก)

การตั้งค่าโพรไฟล์อเีมลขาออกจาก Embedded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. บนแทบ็ Home (หนา้แรก) ใหค้ลิก Outgoing E-mail Profile (โปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก) ในกล่อง Setup (ติดตั้ง)

3. คลิกท่ี New (ใหม่) และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

4. หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัโฟลเดอร์เครือข่ายแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ลิงคไ์ปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย
ทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการน้ีจะถกูเพิ่มไปยงั Outgoing E-mail Profile List (รายการโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก) 

ขั้นตอนที ่2: เพิม่อเีมลแอดเดรสไปยงั Email Address Book (สมุดอเีมลแอดเดรส)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. บนแทบ็ Scan (สแกน) คลิก E-mail Address Book (สมุดอีเมลแอดเดรส) 

3. คลิกท่ี New (ใหม่) เพื่อเพิ่มอีเมลแอดเดรสเด่ียว

หรือ

คลิก Group (กลุ่ม) เพื่อสร้างรายการการกระจายอีเมล

หมายเหตุ: ก่อนท่ีคุณจะสามารถสร้างรายการการกระจายอีเมล คุณตอ้งเพิ่มอีเมลแอดเดรสอยา่งนอ้ยหน่ึงรายการใน E-mail Address Book (สมุด
อีเมลแอดเดรส) แลว้

4. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ รายการน้ีจะถูกเพิ่มใน E-mail Address Book (สมุดอีเมลแอดเดรส) 

หมายเหตุ: ช่ือผูติ้ดต่อจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ละในแอพพลิเคชนัอีเมลของคุณ

ขั้นตอนที ่3: กาํหนดค่าตวัเลอืกอเีมลอืน่ๆ

เม่ือตอ้งการกาํหนดค่าตวัเลือกอีเมลอ่ืน (เช่น การกาํหนดค่าหวัขอ้เร่ิมตน้และเน้ือหาท่ีจะรวมอยูใ่นขอ้ความอีเมลทั้งหมดท่ีส่งจากเคร่ืองพิมพ ์ตลอดจนการตั้งค่าสแกนท่ีใช้
เม่ือส่งอีเมลจากเคร่ืองพิมพ)์ ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปน้ีใหค้รบถว้น:

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. บนแทบ็ Scan (สแกน) คลิก E-mail Options (ตวัเลือกอีเมล) 

3. เปล่ียนการตั้งค่าใดๆ จากนั้น คลิกท่ี Apply (ใช)้

การตดิตั้ง HP Digital Fax

ดว้ย HP Digital Fax เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารโดยอตัโนมติั และบนัทึกไวใ้นโฟลเดอร์เครือข่ายโดยตรง (โฟลเดอร์ โทรสารไปยงัเครือข่าย) หรือส่งต่อเป็นเอกสาร
แนบกบัอีเมล (โทรสารไปยงัอีเมล)
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หมายเหตุ: คุณสามารถกาํหนดค่า HP Digital Fax ใหใ้ช ้Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) หรือใหใ้ช ้Fax to E-mail 
(โทรสารไปยงัอีเมล)) ได ้คุณใชท้ั้งสองอยา่งพร้อมกนัไม่ได้

โทรสารท่ีไดรั้บมาจะไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นไฟล ์TIFF (Tagged Image File Format) หรือไฟล ์PDF

หมายเหตุ: HP Digital Fax สนบัสนุนเฉพาะการรับโทรสารแบบขาวดาํเท่านั้น โทรสารสีจะไดรั้บการพิมพแ์ทนท่ีจะบนัทึกไว้

การตดิตั้ง HP Digital Fax จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี Fax (โทรสาร)

3. คลิกท่ี Digital Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารแบบดิจิทลั)

4. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หลงัจากท่ีคุณมีการติดตั้ง HP Digital Fax แลว้ คุณจะสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) ของเคร่ืองพิมพใ์นการแกไ้ขการตั้งค่าของ HP 
Digital Fax ไดด้ว้ย หากตอ้งการเปิด EWS โดยอตัโนมติั ใหเ้ลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Launch embedded web server when finished (เปิด
ใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัเม่ือเสร็จส้ิน) ในหนา้จอสุดทา้ยของตวัช่วยสร้างการตั้งค่าโทรสารแบบดิจิทลั เม่ือคุณคลิก Finish (เสร็จส้ิน) EWS จะปรากฏข้ึนในเวบ็เบ
ราวเ์ซอร์เร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั EWS โปรดดู เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

การตดิตั้ง HP Digital Fax จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. คลิก Digital Fax Archive (ท่ีเกบ็โทรสารแบบดิจิทลั)

3. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

4. เม่ือคุณป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ลิงคข์องโฟลเดอร์เครือข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

การตดิตั้ง HP Digital Fax จาก Embedded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. บนแทบ็ Home (หนา้แรก) ใหค้ลิก Fax to E-mail/Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์อีเมล/เครือข่าย) ในกล่อง Setup (ติดตั้ง)

3. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

4. เม่ือคุณป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ลิงคข์องโฟลเดอร์เครือข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

การใช้ HP Digital Solutions

เม่ือตอ้งการใช ้HP Digital Solutions ท่ีมีมากบัเคร่ืองพิมพ ์ใหท้าํตามคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง

การใช้ Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ของ HP

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อน
ตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. กดเลือก การสแกน จากนั้นกด Network Folder (โฟลเดอร์เครือข่าย)

3. บนหนา้จอแผงควบคุม เลือกช่ือท่ีตรงกบัโฟลเดอร์ท่ีคุณตอ้งการใช้
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4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

5. เปล่ียนการตั้งค่าการสแกน แลว้แตะท่ี Start Scan (เร่ิมสแกน)

หมายเหตุ: การเช่ือมต่ออาจจะใชเ้วลาสกัครู่ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นในการใชง้านเครือข่ายและความเร็วของการเช่ือมต่อ

การใช้ Scan to E-mail (สแกนไปยงัอเีมล)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อน
ตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. แตะ Scan (สแกน) แลว้แตะ E-mail (อีเมล)

3. บนหนา้จอแผงควบคุม เลือกช่ือท่ีตรงกบัโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกท่ีคุณตอ้งการใช้

4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

5. เลือก TO E-mail Address (ผูรั้บอีเมล) หรือป้อนอีเมลแอดเดรส

6. ป้อนหรือเปล่ียน SUBJECT (หวัขอ้) ของขอ้ความอีเมล

7. เปล่ียนการตั้งค่าการสแกน แลว้แตะท่ี Start Scan (เร่ิมสแกน)

หมายเหตุ: การเช่ือมต่ออาจจะใชเ้วลาสกัครู่ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นในการใชง้านเครือข่ายและความเร็วของการเช่ือมต่อ

การใช้ HP Digital Fax

หลงัจากท่ีคุณมีการตั้งค่า HP Digital Fax แลว้ จะมีการพิมพโ์ทรสารขาวดาํใดๆ ท่ีคุณไดรั้บออกมาตามค่าเร่ิมตน้ และจากนั้น จะมีการบนัทึกไวใ้นปลายทางท่ี
กาํหนดไว—้โฟลเดอร์เครือข่ายหรืออีเมลแอดเดรสท่ีคุณมีการระบุไว้

● หากคุณใช ้Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) การประมวลผลน้ีจะเกิดข้ึนในพื้นหลงั HP Digital Fax จะไม่แจง้เตือนคุณ
เม่ือมีการบนัทึกโทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย

● หากคุณใช ้Fax to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล) หากโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลของคุณถูกตั้งค่าใหแ้จง้เตือนเม่ือขอ้ความอีเมลใหม่เขา้มายงั Inbox 
(กล่องขอ้ความ) คุณจะมองเห็นเม่ือมีโทรสารใหม่เขา้มา

การส่ือสารระยะใกล้ (NFC)
ดว้ยการส่ือสารระยะใกล ้(NFC) คุณสามารถส่งงานพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพาท่ีมีการเปิดใชง้าน NFC ไว ้(เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) ไปยงัเคร่ืองพิมพ ์มองหา 

 บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นสมัผสัอุปกรณ์พกพาของคุณเขา้กบับริเวณน้ีเพื่อพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัอุปกรณ์พกพาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและความสามารถของอุปกรณ์ ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท่ี 
www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีสามารถใชง้านไดใ้นเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น

หากตอ้งการใชคุ้ณลกัษณะน้ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ อุปกรณ์พกพาของคุณสนบัสนุน NFC
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํ
ใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

● คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานที่คุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมยีมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนกระดาษขนาดที่หลากหลาย รวมถึง 
A4, 8.5 x 11 น้ิว, 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.) และ 5 x 7 น้ิว (13 x 18 ซม.) ในสองแบบ - แบบมนัวาว หรือแบบมนัเลก็นอ้ย (ก่ึงมนั) เหมาะ
สาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอด
เยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

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

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

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

● กระดาษพรีเมยีมแบบเคลอืบด้านสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 120 แกรม

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวจิยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้าหนกั
มากเพื่อใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมนัสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

งานพมิพ์ประจาํวนั

กระดาษทั้งหมดท่ีระบุสาํหรับการพิมพใ์นทุกวนั มีเทคโนโลย ีColorLok Technology เพื่อการลดรอยเป้ือน มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษพมิพ์องิค์เจต็สีขาวของ HP

กระดาษพิมพอิ์งคเ์จต็สีขาวของ HP ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะสาํหรับ
ใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษสําหรับงานสํานักงานของ HP

กระดาษสาํหรับงานสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง เหมาะสาํหรับงานทาํสาํเนา เอกสารร่าง บนัทึกช่วยจาํ และเอกสารประจาํวนัอ่ืนๆ 
กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

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

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

คาํแนะนําการเลอืกและการใช้กระดาษ
เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● โหลดกระดาษเพียงประเภทเดียวและขนาดเดียวในแต่ละคร้ังเขา้ในถาดหรือตวัป้อนเอกสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษถกูตอ้งเม่ือใส่จากถาดป้อนกระดาษหรือตวัป้อนกระดาษ
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● อยา่ใส่วสัดุพิมพล์งในถาดหรือตวัป้อนกระดาษมากเกินไป

● หากไม่ตอ้งการประสบปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไ์ม่ดี และปัญหาการพิมพอ่ื์นๆ ควรหลีกเล่ียงการใส่กระดาษต่อไปน้ีในถาดกระดาษหรือตวัป้อน
กระดาษ:

– กระดาษแบบฟอร์มท่ีมีหลายส่วน

– วสัดุพิมพท่ี์เสียหาย โคง้งอ หรือยบัยน่

– วสัดุพิมพท่ี์มีรอยตดัหรือรอยปรุ

– วสัดุพิมพท่ี์มีพื้นผวิขรุขระ, มีรอยนูน หรือไม่ดูดซบัหมึก

– วสัดุพิมพท่ี์นํ้าหนกัเบาเกินไปหรือยดืง่าย

– วสัดุพิมพท่ี์มีลวดเยบ็กระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

ใส่กระดาษ
การใส่กระดาษมาตรฐาน

1. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาจนสุด

2. เล่ือนตวัปรับกระดาษไปจนสุดมุมของถาด

● หากตอ้งการเล่ือนตวัปรับความกวา้งของกระดาษ ใหก้ดปุ่มตวัปรับความกวา้งของกระดาษทางซา้ย และเล่ือนตวัปรับไปพร้อมกนั

● หากตอ้งการเล่ือนตวัปรับความยาวของกระดาษ ใหก้ดปุ่มบนตวัปรับความยาวของกระดาษ และเล่ือนตวัปรับไปพร้อมกนั
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3. ใส่กระดาษในแนวตั้ง และคว ํ่าหนา้ท่ีตอ้งการพิมพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการปรับแนวตั้งกระดาษเขา้กบัเสน้ขนาดกระดาษที่เหมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ตั้งกระดาษมีความสูงไม่
เกินระดบัความสูงท่ีทาํเคร่ืองหมายไวท่ี้มุมดา้นขวาของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

4. ปรับแนวความกวา้งของกระดาษและแนวความยาวของกระดาษ จนกระทัง่สมัผสัขอบของตั้งกระดาษ

5. ตรวจสอบพื้นท่ีถาดป้อนกระดาษซ่ึงอยูใ่ตเ้คร่ืองพิมพ ์หากมีกระดาษอยู ่ใหน้าํกระดาษออก

6. ดนัถาดป้อนกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

การใส่ซองจดหมาย

1. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาจนสุด

2. หากมีกระดาษอ่ืนในถาดป้อนกระดาษ ใหน้าํกระดาษออก
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3. ใส่ซองจดหมายโดยคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งตามทิศทางแนวตั้งดงัท่ีแสดงในกราฟิกดา้นล่าง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการใส่ตั้งซองจดหมายเขา้ดา้นในสุดจนสมัผสักบั
ขอบดา้นหลงัของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่ซองจดหมายในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

4. ปรับตวัปรับความกวา้งของกระดาษจนสมัผสักบัขอบของตั้งซองจดหมาย

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ความสูงของตั้งซองจดหมายไม่เกินระดบัความสูงท่ีทาํเคร่ืองหมายไวท่ี้ดา้นขา้งของถาด
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6. ปรับตวัปรับความยาวของกระดาษจนสมัผสัขอบของตั้งซองจดหมาย

7. ตรวจสอบพื้นท่ีถาดป้อนกระดาษซ่ึงอยูใ่ตเ้คร่ืองพิมพ ์หากมีกระดาษอยู ่ใหน้าํกระดาษออก

8. ดนัถาดป้อนกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

การใส่การ์ดและกระดาษภาพถ่าย

1. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาจนสุด

2. หากมีกระดาษอ่ืนในถาดป้อนกระดาษ ใหน้าํกระดาษออก

3. ใส่การ์ดหรือกระดาษภาพถ่ายโดยคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งในทิศทางตามแนวตั้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการใส่ตั้งกระดาษเขา้ดา้นในสุดจนสมัผสักบัขอบดา้นหลงั
ของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

4. ปรับตวัปรับความกวา้งของกระดาษจนสมัผสักบัขอบของตั้งกระดาษ
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5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ความสูงของตั้งกระดาษไม่เกินระดบัความสูงท่ีทาํเคร่ืองหมายไวท่ี้ดา้นขา้งของถาด

6. ปรับตวัปรับความยาวของกระดาษจนสมัผสักบัขอบของตั้งกระดาษ

7. ตรวจสอบพื้นท่ีถาดป้อนกระดาษซ่ึงอยูใ่ตเ้คร่ืองพิมพ ์หากมีกระดาษอยู ่ใหน้าํกระดาษออก

8. ดนัถาดป้อนกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

การใส่กระดาษในถาด 2

หมายเหตุ:  สามารถเลือกใชง้านถาด 2 สาํหรับเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น 

หมายเหตุ: ถาด 2 สนบัสนุนเฉพาะกระดาษธรรมดาในขนาด A4, Letter หรือ Legal

หากตอ้งการเรียนรู้วธีิการตั้งค่าและใชถ้าด 2 โปรดดู การติดตั้งและใชง้านอุปกรณ์เสริม

1. ดึงถาด 2 ออกจากเคร่ืองพิมพจ์นสุด

2. เล่ือนตวัปรับกระดาษไปจนสุดมุมของถาด

● หากตอ้งการเล่ือนตวัปรับความกวา้งของกระดาษ ใหก้ดปุ่มตวัปรับความกวา้งของกระดาษทางซา้ย และเล่ือนตวัปรับไปพร้อมกนั

● หากตอ้งการเล่ือนตวัปรับความยาวของกระดาษ ใหก้ดปุ่มบนตวัปรับความยาวของกระดาษ และเล่ือนตวัปรับไปพร้อมกนั
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3. ใส่กระดาษในแนวตั้ง และคว ํ่าหนา้ท่ีตอ้งการพิมพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการปรับแนวตั้งกระดาษเขา้กบัเสน้ขนาดกระดาษที่เหมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ ตั้งกระดาษมีความสูงไม่
เกินระดบัความสูงท่ีทาํเคร่ืองหมายไวท่ี้มุมดา้นขวาของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

4. ปรับแนวความกวา้งของกระดาษและแนวความยาวของกระดาษ จนกระทัง่สมัผสัขอบของตั้งกระดาษ
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5. ตรวจสอบพื้นท่ีถาด 2 ใตเ้คร่ืองพิมพ ์หากมีกระดาษอยู ่ใหน้าํกระดาษออก

6. ใส่ถาด 2 เขา้ในเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์
คุณสามารถคดัลอก สแกน หรือส่งโทรสารตน้ฉบบัไดโ้ดยการวางตน้ฉบบัไวบ้นกระจกเคร่ืองสแกน

หมายเหตุ: คุณสมบติัพิเศษต่างๆ จะทาํงานไม่ถูกตอ้ง หากกระจกสแกนเนอร์และแผน่รองฝาปิดไม่สะอาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

หมายเหตุ: นาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาดป้อนตน้ฉบบัก่อนท่ีจะเปิดฝาครอบบนเคร่ืองพิมพ์

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงดงัแสดงในภาพ

คาํแนะนํา: สาํหรับวธีิใชเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูคาํแนะนาํท่ีสลกัเป็นรอยนูนบนขอบกระจกสแกนเนอร์

3. ปิดฝา

ป้อนต้นฉบับลงในตวัป้อนกระดาษ
คุณสามารถคดัลอก สแกน หรือส่งเอกสารทางโทรสารไดโ้ดยการวางตน้ฉบบัไวใ้นตวัป้อนเอกสาร
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ข้อควรระวงั: อยา่ใส่รูปภาพในตวัป้อนกระดาษ อาจทาํใหรู้ปภาพของคุณเสียหายได ้ใชก้ระดาษท่ีตวัป้อนกระดาษรองรับเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบติับางประการ เช่น คุณสมบติัการทาํสาํเนาแบบ Fit to Page (พอดกีบัหน้า) จะไม่ทาํงานเม่ือท่านป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ เพื่อให้
คุณสมบติัเหล่าน้ีทาํงาน ใหป้้อนตน้ฉบบัของคุณบนกระจกสแกนเนอร์

การป้อนต้นฉบับลงในตวัป้อนกระดาษ

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณลงในตวัป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

a. หากคุณโหลดตน้ฉบบัในแนวตั้ง ใหว้างหนา้กระดาษโดยใหข้อบดา้นบนเขา้สู่เคร่ืองก่อน หากคุณโหลดตน้ฉบบัในแนวนอน ใหว้างหนา้กระดาษโดยให้
ขอบดา้นซา้ยเขา้สู่เคร่ืองก่อน

b. เล่ือนกระดาษเขา้ไปในตวัป้อนเอกสาร จนกระทัง่ไดย้นิเสียงหรือเห็นขอ้ความบนจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพแ์จง้วา่ ตรวจพบหนา้ท่ีตอ้งการโหลด
แลว้

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการโหลดเอกสารตน้ฉบบัไวใ้นตวัป้อนเอกสาร โปรดอา้งอิงถึงไดอะแกรมบนถาดสาํหรับตวัป้อนเอกสาร

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้ไปจนชิดขอบทางซา้ยและทางขวาของกระดาษ

การตดิตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม
หากคุณตอ้งการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เสริม (เช่น ถาดสาํรอง) ใหดู้รายละเอียดจากส่วนดงัต่อไปน้ี

หากใชม้ากกวา่หน่ึงถาด สามารถใชคุ้ณสมบติัการทาํงานของถาดกระดาษที่มีเพื่อใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

หมายเหตุ: สามารถเลือกใชง้านถาด 2 สาํหรับเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น คุณสามารถจดัซ้ืออุปกรณ์เสริมทางออนไลนไ์ดท่ี้ www.hp.com 

ตดิตั้งและใช้ถาด 2

การตดิตั้งถาด 2

1. นาํถาดออกจากกล่องบรรจุภณัฑ ์ถอดเทปและวสัดุห่อหุม้ออก และใส่ถาดเขา้ไปยงัตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว้

พื้นผวิตอ้งมัน่คงแขง็แรงและอยูใ่นแนวราบ

2. ปิดใชเ้คร่ืองพิมพ ์และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้า

3. ติดตั้งเคร่ืองพิมพไ์วท่ี้ดา้นบนของถาด
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ข้อควรระวงั: ระวงัเคร่ืองพิมพท์บัน้ิวหรือมือ

4. ต่อสายไฟของเคร่ืองพิมพ ์และเปิดสวติชเ์คร่ือง

การใช้ถาดกระดาษ
ตามค่าเร่ิมตน้ เคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษจากถาด 1 หากถาด 1 วา่งและมีการติดตั้งถาด 2 ไวแ้ละมีกระดาษอยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษจากถาด 2

คุณสามารถแกไ้ขรูปแบบการทาํงานผา่นคุณสมบติัต่อไปน้ี

● Default Tray (ถาดทีก่าํหนดเป็นค่าเร่ิมต้น): ตั้งค่าถาดท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ซ่ึงเคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษเป็นถาดแรก เม่ือมีการใส่กระดาษขนาดเดียวกนัทั้งใน
ถาด 1 และถาด 2

● Tray Lock (ลอ็คถาด): ลอ็คถาดกระดาษเพื่อไม่ใหมี้การใชง้านโดยไม่ไดต้ั้งใจ เช่น หากใส่กระดาษพิเศษไว ้(เช่น หวัจดหมายหรือกระดาษพิมพส์าํเร็จ)

เคร่ืองพิมพจ์ะไม่ใชถ้าดกระดาษท่ีลอ็คไวแ้มว้า่ถาดอีกตวัจะวา่งอยู่

หมายเหตุ: เพื่อใหก้ารทาํงานดีขั้น ใหใ้ส่กระดาษประเภทเดียวกนัในถาดกระดาษ

หมายเหตุ: ถาด 2 รองรับเฉพาะกระดาษธรรมดา

เพือ่ให้เป็นไปตามทีต้่องการ ปฏิบัตติามขั้นตอนต่อไปนี้

ใหใ้ส่กระดาษในถาดทั้งสอง และใชก้ระดาษจากถาดหน่ึงถาดใดหากอีกถาดไม่มีกระดาษอยู่ ● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษทั้งสอง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

● ปิดตวัลอ็คถาด

ใส่กระดาษในถาดทั้งสองและใชก้ระดาษจากถาดหน่ึงถาดใดก่อน ● ใส่กระดาษขนาดเดียวกนัไวใ้นทั้งสองถาด

● กาํหนดถาดกระดาษที่ตอ้งการเป็นถาดกระดาษเร่ิมตน้

สามารถเลือกระหวางกระดาษปกติและกระดาษประเภทอื่นท่ีใชง้านเป็นคร้ังคราว

หมายเหตุ: เพื่อใหก้ารทาํงานดีขั้น ใหใ้ส่กระดาษประเภทเดียวกนัในถาดกระดาษ

● ใส่กระดาษพิเศษในถาดกระดาษหลกั และกระดาษธรรมดาในถาด 2

● ลอ็คถาดป้อนกระดาษหลกั จากนั้นตั้งค่าถาด 2 เป็นถาดกระดาษเร่ิมตน้

การเปลีย่นค่าถาดกระดาษ

หมายเหตุ: คุณยงัสามารถเปล่ียนการตั้งค่าถาดไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพข์อง HP หรือ EWS

ใชง้าน EWS และซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพโ์ดยดูรายละเอียดใน เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง และ เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้

2. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี (การตั้งค่า)

3. เล่ือนผา่นหนา้จอและสมัผสัท่ี Tray and Paper Management (การจดัการถาดและกระดาษ) เลือก Default Tray (ถาดตามค่าเร่ิมตน้) หรือ 
Tray Lock (ลอ็กถาด) และจากนั้น เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

การเปิดระบบเลอืกถาดหรือแหล่งกระดาษอตัโนมตั ิ(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Set Preferences (การตั้งค่าการกาํหนดลกัษณะ) ภายใต ้Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร)

3. ในกล่องโตต้อบ Printing preferences (การกาํหนดลกัษณะการพิมพ)์ คลิกท่ีแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลดัการพิมพ)์
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4. จากรายการแบบหล่นลง Paper Source (แหล่งกระดาษ) เลือกหน่ึงในตวัเลือกการเลือกแบบอตัโนมติั

5. คลิกท่ี OK (ตกลง) สองคร้ัง เพื่อปิดกล่องโตต้อบ และยอมรับการเปล่ียนแปลง

การเปิดระบบเลอืกถาดหรือแหล่งกระดาษอตัโนมตั ิ(OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. เลือก Automatically Select (เลือกอตัโนมติั) จากส่วนแสดงรายการ Source (แหล่งกระดาษ)

4. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์
ตามค่าเร่ิมตน้ หากมีการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัเครือข่าย และมีการเปิดใชง้านบริการทางเวบ็ เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบอพัเดตโดยอตัโนมติั

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์โดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลง เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์

3. กดเลือก การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์

การเปิดใช้งานเคร่ืองพมิพ์ให้ตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ: ค่าเร่ิมตน้สาํหรับ Auto Update (อพัเดตอตัโนมติั) คือ On (เปิด) 

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( HP ePrint )

2. กดเลือก OK (ตกลง)

3. กดเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์

4. แตะ Auto Update (อพัเดตอตัโนมตั)ิ แลว้แตะ On (เปิด)

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์ผ่าน Embedded Web Server

1. เปิด EWS

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมือ)

3. ในส่วน Printer Updates (อพัเดตเคร่ืองพิมพ)์ ใหค้ลิกท่ี Firmware Updates (อพัเดตเฟิร์มแวร์) และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท 

หมายเหตุ: ถา้มีการแสดงขอ้ความพร้อมตส์าํหรับการตั้งค่าพร็อกซี และหากเครือข่ายของุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซ่ี ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อทาํการตั้งค่าพร็
อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียด ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่ายชองคุณ หรือเจา้หนา้ท่ีผูท้าํการตั้งค่าเครือข่าย
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เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Start (เร่ิม) คลิกท่ี All apps (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP และจากนั้นเลือกไอคอนท่ี
มีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอ Start (เร่ิม) และเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) ใหค้ลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งบนหนา้จอ คลิกท่ี All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอปพลิเคชนั และจากนั้น
เลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP เลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

การปิดเคร่ืองพมิพ์
ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ท่ีเคร่ืองพิมพ ์รอจนกระทัง่ไฟดบัลงก่อนจะถอดปลัก๊สายไฟออกหรือปิดสวติชป์ลัก๊พว่ง วธีิการปิดใช้

เคร่ืองพิมพอ่ื์นๆ นั้นเป็นวธีิการท่ีไม่ถูกตอ้ง

ข้อควรระวงั: หากคุณปิดใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยา่งไม่ถกูตอ้ง แคร่ตลบับรรจุหมึกพิมพอ์าจไม่เล่ือนกลบัไปยงัตาํแหน่งท่ีถกูตอ้ง และทาํใหเ้กิดปัญหากบัตลบับรรจุหมึกและ
คุณภาพงานพิมพไ์ด้
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3 การพมิพ์

ซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัจะดาํเนินการตั้งค่าการพิมพส่์วนใหญ่โดยอตัโนมติั เปล่ียนการตั้งค่าต่างๆ ดว้ยตวัเองต่อเม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนคุณภาพการพิมพ ์พิมพล์งบน
กระดาษเฉพาะประเภท หรือใชคุ้ณสมบติัพิเศษ

คาํแนะนํา: เคร่ืองพิมพน้ี์มี HP ePrint ซ่ึงเป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพเ์อกสารจากเคร่ืองพิมพท่ี์รองรับ HP ePrint ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไม่
ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์เพิ่มเติมหรือไดรเวอร์เคร่ืองพิมพแ์ต่อยา่งใด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP ePrint 

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพน้ี์เพื่อพิมพเ์อกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
เวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ 
คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพโ์บรชวัร์

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพภ์าพถ่าย

● พิมพบ์นกระดาษขนาดพิเศษและขนาดท่ีกาํหนดเอง

● การพิมพล์งบนทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ (การพิมพส์องดา้น)

● พิมพจ์ากอุปกรณ์พกพา

● การพิมพด์ว้ย AirPrint™

● เคลด็ลบัสาํหรับความสาํเร็จในการพิมพ์

การพมิพ์เอกสาร
การพมิพ์เอกสาร (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์
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5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัสาํหรับความสาํเร็จในการพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ และตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

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

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

การพมิพ์เอกสาร (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์โบรชัวร์
การพมิพ์โบรชัวร์ (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก การพมิพ์

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. หากจะตอ้งเปล่ียนการตั้งค่า คลิกปุ่มเพื่อเปิดกล่องโตต้อบ Properties (คุณสมบัต)ิ

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบัต)ิ , Options (ตวัเลอืก) , Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์) , Printer (เคร่ืองพมิพ์) หรือ 
Preferences (ค่ากาํหนด) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัสาํหรับความสาํเร็จในการพิมพ์
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หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ และตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

6. คลิกท่ี OK (ตกลง) เพื่อปิดหนา้จอ Properties (คุณสมบติั) กล่องโตต้อบ

7. คลิก การพมิพ์ หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตน้พิมพ์

การพมิพ์โบรชัวร์ (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

b. จากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ) และจากนั้น เลือกตวัเลือกท่ีใหคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุด หรือ dpi สูงสุด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ซองจดหมาย
หลีกเล่ียงการใชง้านซองจดหมายท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

● เคลือบมนัมากๆ

● มีกาวติดในตวั ตวัยดึ หรือช่อง

● กระดาษหนา ไม่เรียบ หรือขอบมว้นงอ

● พื้นท่ียบัยน่ ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่รอยพบัของซองจดหมายที่คุณใส่เขา้ไปในเคร่ืองพิมพก์รีดไวจ้นเรียบ

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิมพซ์องจดหมาย โปรดดูท่ีเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีคุณกาํลงัใชง้าน

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์
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5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัสาํหรับความสาํเร็จในการพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ และตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

6. คลิกท่ี OK (ตกลง) เพื่อปิดหนา้จอ Properties (คุณสมบติั) กล่องโตต้อบ

7. คลิกท่ี Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตน้ การพิมพ์

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. เลือกขนาดซองจดหมายที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

4. จากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) และตรวจสอบวา่การตั้งค่าชนิดกระดาษเป็น Plain Paper (กระดาษ
ธรรมดา)

5. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ภาพถ่าย
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายจากคอมพิวเตอร์หรือจากแฟลชไดรฟ์ USB

ข้อควรระวงั: หา้มนาํแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากพอร์ตเคร่ืองพิมพ ์USB ในขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัเขา้ใชง้านอยู ่เพราะอาจทาํใหไ้ฟลบ์นไดรฟ์เสียหายได ้เม่ือนาํ
แฟลชไดรฟ์ USB ออก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไฟสาํหรับพอร์ต USB ไม่กระพริบ

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพอ์าจไม่สนบัสนุนแฟลชไดรฟ์ USB ท่ีมีการเขา้รหสัลบั โดยใชร้ะบบไฟล ์NTFS

อยา่ท้ิงกระดาษภาพถ่ายท่ียงัไม่ไดใ้ชไ้วใ้นถาดป้อนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมว้นตวั ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพงานพิมพล์ดลง ควรทาํใหก้ระดาษภาพถ่ายเรียบก่อนพิมพง์าน

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพน้ี์เพื่อพิมพเ์อกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
เวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ 
คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่
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4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัสาํหรับความสาํเร็จในการพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ และตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

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

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

หมายเหตุ:  หลงัจากพิมพง์านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษภาพถ่ายไวเ้พื่อไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึง
ทาํใหคุ้ณภาพงานพิมพล์ดลง 

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

● Quality (คุณภาพ): เลือกตวัเลือกซ่ึงใหคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุดหรือ dpi สูงสุด

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

– ปิดเคร่ือง: ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

– เปิด: ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

5. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ภาพถ่ายจากนแฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถเช่ือมต่อ แฟลชไดรฟ์ USB (เช่น ไดรฟ์ขนาดพกพา (keychain drive) เขา้กบัพอร์ต USB ดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพไ์ด้

1. ใส่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้ท่ีพอร์ท USB ดา้นหนา้

2. จากจอแสดงผลของแผงควบคุม กดเลือก Print Photos (พิมพภ์าพ)
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3. จากจอแสดงผลแผงควบคุม กดเลือก View and Print (ดูและพิมพ)์ เพื่อแสดงภาพถ่าย

4. บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือกภาพถ่ายท่ีคุณตอ้งการพิมพ ์แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ)

5. เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อระบุจาํนวนภาพท่ีจะพิมพ์

6. กดเลือก  (Edit) (แกไ้ข) เพื่อเลือกตวัเลือกสาํหรับแกไ้ขภาพถ่ายท่ีเลือกไว ้คุณสามารถหมุน คร็อปภาพถ่าย หรือปรับระดบัความสวา่งของภาพถ่าย

7. กดเลือก Done (เสร็จส้ิน) จากนั้นเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ) เพื่อดูตวัอยา่งภาพท่ีเลือก หากตอ้งการปรับเคา้โครงหรือประเภทกระดาษ กดเลือก 

 (Settings) (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือกรายการท่ีตอ้งการ

8. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

พมิพ์บนกระดาษขนาดพเิศษและขนาดทีก่าํหนดเอง
ถา้แอพพลิเคชนัรองรับกระดาษท่ีกาํหนดขนาดเอง ใหต้ั้งค่าขนาดในแอพพลิเคชนัก่อนการพิมพเ์อกสาร ถา้ไม่รองรับ ใหต้ั้งค่าขนาดท่ีไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจตอ้งปรับ
รูปแบบเอกสารท่ีจะพิมพ ์เพื่อใหพ้ิมพง์านลงบนกระดาษที่กาํหนดขนาดเองไดพ้อดี

การตั้งค่าขนาดแบบกาํหนดเอง (Windows)

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกท่ี All apps (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก Windows System (ระบบ 
Windows) Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ีView devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ ภายใตเ้มนู 
Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

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

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

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

2. เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Create a new form (สร้างแบบฟอร์มใหม่)

3. ใส่ช่ือขนาดกระดาษท่ีกาํหนดเอง

4. ใส่ขนาดของกระดาษที่กาํหนดเองในส่วน Form description (measurements) (คาํอธิบายแบบฟอร์ม (ขนาด))

5. คลิก Save Form (บนัทึกแบบฟอร์ม) แลว้คลิก Close (ปิด)

การพมิพ์บนกระดาษขนาดพเิศษหรือขนาดทีก่าํหนดเอง(Windows)

หมายเหตุ: ก่อนท่ีคุณจะสามารถพิมพล์งบนกระดาษท่ีกาํหนดขนาดเอง คุณตอ้งกาํหนดขนาดกระดาษใน Print Server Properties (คุณสมบติัเซิร์ฟเวอร์การ
พิมพ)์ 

1. ใส่กระดาษท่ีเหมาะสมไวใ้นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่
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4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

5. บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

6. ในบริเวณ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ เลือกขนาดท่ีกาํหนดเองจากเมนูแบบหล่นลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ และตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

7. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก OK (ตกลง)

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

การพมิพ์บนกระดาษขนาดพเิศษหรือขนาดทีก่าํหนดเอง(OS X)

ก่อนท่ีคุณจะสามารถพิมพล์งบนกระดาษท่ีกาํหนดขนาดเอง คุณตอ้งกาํหนดขนาดกระดาษในซอฟตแ์วร์ HP

1. ใส่กระดาษท่ีเหมาะสมลงในถาดป้อนกระดาษ

2. สร้างขนาดกระดาษที่กาํหนดเองใหม่

a. ในซอฟตแ์วร์ท่ีคุณตอ้งการใชใ้นการพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี File (ไฟล)์ และจากนั้น คลิกท่ี Print (พิมพ)์

b. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

c. คลิกท่ี Manage Custom Sizes (จดัการขนาดท่ีกาํหนดเอง) ในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

d. คลิกท่ี + และจากนั้นเลือกรายการใหม่ในรายช่ือ และพิมพช่ื์อสาํหรับขนาดกระดาษแบบกาํหนดเอง

e. ป้อนความสูงและความกวา้งสาํหรับกระดาษท่ีกาํหนดเองของคุณ

f. คลิกท่ี Done (เสร็จ) หรือ OK (ตกลง) และจากนั้น คลิกท่ี Save (บนัทึก)

3. ใชข้นาดกระดาษท่ีกาํหนดเองซ่ึงสร้างไวใ้นการพิมพ์

a. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก Print (พิมพ)์

b. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

c. เลือกช่ือขนาดกระดาษท่ีกาํหนดเองซ่ึงคุณสร้างไวใ้นเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

d. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ลงบนทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (การพมิพ์สองด้าน)
การพมิพ์สองด้าน (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

5. ท่ีแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ ใหเ้ลือกทางลดั Two-sided (Duplex) Printing(การพิมพส์องดา้น (สองทิศทาง)) 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัสาํหรับความสาํเร็จในการพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ และตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

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

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

หากต้องการพมิพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (OS X)

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

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

3. เลือกชนิดของการเช่ือมต่อท่ีคุณตอ้งการใชส้าํหรับหนา้กระดาษทั้งสองดา้น แลว้คลิก Print (พิมพ)์

พมิพ์จากอปุกรณ์พกพา
คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณในการพิมพเ์อกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ไดโ้ดยตรง

● iOS: ใชต้วัเลือก Print (การพิมพ)์ จากเมนู Share (แชร์) ไม่ตอ้งทาํการตั้งค่าใดๆ เม่ือมีการติดตั้ง iOS AirPrint ไวล่้วงหนา้แลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบั AirPrint ใหดู้ท่ี การพิมพด์ว้ย AirPrint™

● Android: ดาวนโ์หลดและเปิดใชง้าน HP Print Service Plugin (ปลัก๊อินบริการการพิมพข์อง HP) (ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากอุปกรณ์ 
Android โดยส่วนใหญ่) จากร้านคา้ Google Play

คุณยงัสามารถใชแ้อป HP Smart ในการตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพ ์HP ของคุณสาํหรับการสแกน การพิมพ ์และการแชร์เอกสารอีกดว้ย ติดตั้งจากร้านคา้แอปสาํหรับ
อุปกรณ์พกพาของคุณ

สาํหรับวธีิการเปิดใชง้านการพิมพผ์า่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์
ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน
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การพมิพ์ด้วย AirPrint™
การพิมพโ์ดยใช ้AirPrint ของ Apple มีการสนบัสนุนใน iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรือใหม่กวา่ ใช ้AirPrint เพื่อสัง่พิมพแ์บบไร้สายไปยงั
เคร่ืองพิมพจ์าก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือใหม่กวา่), หรือ iPod touch (รุ่นท่ีสามหรือใหม่กวา่) ในแอพพลิเคชนัแบบพกพาต่อไปน้ี:

● Mail (เมล)

● ภาพถ่าย

● Safari

● แอพพลิเคชนับริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน เช่น Evernote

การจะใช ้AirPrint ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี: 

● จะตอ้งมีการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้ในเครือข่ายเดียวกนักบัท่ีอุปกรณ์ซ่ึงเปิดใชง้าน AirPrint ของคุณเช่ือมต่ออยู ่สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้
AirPrint และเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง HP ท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัไดก้บั AirPrint โปรดดูเวบ็ไซตข์อง HP Mobile Printing ท่ี 
www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณใหเ้ลือกใชง้าน คุณอาจไดรั้บการนาํทาง
ไปยงัไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

● ใส่กระดาษท่ีตรงกบัการตั้งค่ากระดาษของเคร่ืองพิมพ ์(ดู ใส่กระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม) การตั้งค่าขนาดกระดาษที่ถกูตอ้งสาํหรับกระดาษท่ีใส่ไวจ้ะช่วยให้
อุปกรณ์พกพารู้ไดว้า่กระดาษขนาดใดที่กาํลงัพิมพอ์ยู่

เคลด็ลบัสําหรับความสําเร็จในการพมิพ์
การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพจ์ะมีผลเฉพาะกบัการพิมพเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงการทาํสาํเนาหรือการสแกน

คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้น สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การพิมพล์งบนทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ (การพิมพส์องดา้น)

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์

● หากไม่สามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพไ์ด ้โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการพิมพ์

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบมาและทดสอบกบัเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP เพื่อช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดาย
ตลอดเวลา

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากคุณเช่ือวา่ คุณมีการซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้ใหไ้ปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพสี์ดาํและตลบัหมึกพิมพสี์ใหถ้กูตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ
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หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ทุกคร้ังเพื่อใหเ้คร่ืองพิมพป้์องกนัหวัพน่หมึก

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก ใส่กระดาษ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษอยา่งถกูตอ้ง และตั้งค่าขนาดวสัดุพิมพแ์ละประเภทวสัดุพิมพใ์หถ้กูตอ้ง ในขณะใส่กระดาษในถาดป้อน
กระดาษ จะมีขอ้ความปรากฏขึ้นใหต้ั้งค่าขนาดวสัดุพิมพแ์ละประเภทวสัดุพิมพ์

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดโคง้งอ

● ปรับตวัปรับความยาวของกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ตวัปรับกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดโคง้งอ

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

● หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพเ์ร่ิมตน้ คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะ
ท่ีตอ้งการ) ในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

หากตอ้งการเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพข์อง HP ใหดู้ท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

● เลือกจาํนวนหนา้สาํหรับพิมพต่์อแผน่โดยเขา้ไปท่ีแทบ็ Layout (เคา้โครง) เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากส่วนแสดงรายการ Pages per Sheet (หนา้ต่อ
แผน่)

● หากตอ้งการเปล่ียนการวางแนว ใหต้ั้งค่าในแอพพลิเคชนัอินเทอร์เฟซ

● ดูค่าการพิมพเ์พิ่มเติมโดยเขา้ไปท่ีแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดร์เวอร์เคร่ืองพิมพ ์คลิกเลือกปุ่ม 
Advanced (ขั้นสูง) เพื่อเปิดกล่องโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูงป

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet Layout 
(เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่), Booklet (สมุดขนาดเลก็), หรือ Page Borders (เสน้ขอบหนา้กระดาษ)

– Print in Grayscale (การพิมพแ์บบสีเทา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น เลือก Black Ink Only 
(หมึกสีดาํเท่านั้น) แลว้คลิกปุ่ม OK

– Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อ
แผน่

– Borderless Printing (การพิมพแ์บบไม่มีขอบ): เลือกคุณสมบติัน้ีในการพิมพแ์บบไม่มีขอบ กระดาษบางประเภทเท่านั้นท่ีรองรับคุณสมบติัน้ี 
คุณจะพบไอคอนแจง้เตือนติดกบัตวัเลือกหากประเภทกระดาษที่เลือกในส่วนแสดงรายการ Media (ส่ือส่ิงพิมพ)์ ไม่รองรับ

– Preserve Layout (รักษาเคา้โครง): คุณสมบติัน้ีใชไ้ดก้บัการพิมพส์องดา้นเท่านั้น หากภาพมีขนาดใหญ่กวา่พื้นท่ีการพิมพ ์ใหเ้ลือกคุณสมบติัน้ี
เพื่อปรับเน้ือหาบนหนา้ใหอ้ยูภ่ายในขอบหนา้กระดาษเพื่อไม่ใหมี้การสร้างหนา้ท่ีเกินมา

– HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life): คุณสมบติัน้ีจะช่วยปรับภาพและภาพกราฟิกใหเ้รียบและคมชดัเพื่อคุณภาพ
การพิมพท่ี์ดีข้ึน
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– Booklet (เยบ็มุงหลงัคา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารหลายหนา้ใหเ้ป็นรูปเล่ม โดยจะพิมพข์อ้มูลสองหนา้ลงในกระดาษแต่ละแผน่ท่ีสามารถ
นาํไปพบัเป็นรูปเล่มในขนาดคร่ึงหน่ึงของแผน่กระดาษ เลือกวธีิการเยบ็เล่มจากรายการแบบดึงลง แลว้คลิก OK (ตกลง)

○ Booklet-LeftBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นซา้ย): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นซา้ย เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากซา้ยไปขวา

○ Booklet-RightBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นขวา): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นขวา เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากขวาไปซา้ย

– ขอบหน้ากระดาษ: ช่วยใหคุ้ณเพิ่มขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

● คุณสามารถใชช้อร์ตคตัการพิมพเ์พื่อประหยดัเวลาในการตั้งค่าปรับแต่งการพิมพ ์ชอร์ตคตัการพิมพจ์ะเกบ็ค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับงานพิมพแ์ต่ละประเภทไวเ้พื่อให้
คุณสามารถตั้งค่าตวัเลือกทั้งหมดไดใ้นคลิกเดียว

หากตอ้งการใชง้าน ใหไ้ปท่ีแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ เลือกทางลดัการพิมพ ์และจากนั้น คลิกท่ี OK (ตกลง)

หากตอ้งการเพิ่มทางลดัการพิมพใ์หม่ หลงัจากเสร็จส้ินการตั้งค่าแลว้ ใหค้ลิกท่ี Save As (บนัทึกเป็นเช่น) และป้อนช่ือ และจากนั้น คลิกท่ี OK (ตกลง)

เม่ือตอ้งการลบช็อตคตัการพิมพ ์ใหเ้ลือกช็อตคตัและคลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบชอร์ตคตัการพิมพเ์ร่ิมตน้ได้

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (OS X)

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

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

หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบมาและทดสอบกบัเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP เพื่อช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดาย
ตลอดเวลา

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากคุณเช่ือวา่ คุณมีการซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้ใหไ้ปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
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4 การทาํสําเนาและสแกน

● Copy (ทาํสาํเนา)

● การสแกน

● เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน

Copy (ทาํสําเนา)
หากต้องการคดัลอกเอกสาร หรือบัตร ID

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทาํสําเนา

4. เลือก เอกสาร หรือ บัตร ID

5. เล่ือนไปทางซา้ยหรือขวา เพื่อเลือกจาํนวนสาํเนา หรือทาํการตั้งค่าอ่ืน

คาํแนะนํา: หากตอ้งการบนัทึกการตั้งค่าของคุณเป็นค่าเร่ิมตน้สาํหรับงานอ่ืนในคราวหนา้ ใหส้มัผสัท่ี  ( Copy Settings (การตั้งค่าการทาํ

สําเนา) ) และจากนั้น สมัผสัท่ี Save Current Settings (บนัทึกการตั้งค่าปัจจุบนั)

6. แตะ Start Black (เร่ิมงานขาวดาํ) หรือ Start Color (เร่ิมพิมพสี์)

การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่าย และกระดาษประเภทอื่น ๆ แลว้ส่งไปยงัปลายทางท่ีแตกต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์หรือผูรั้บอีเมล

เม่ือทาํการสแกนเอกสารดว้ยซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คุณสามารถสแกนใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสามารถใชค้น้หาและแกไ้ขได้

เม่ือทาํการสแกนเอกสารตน้ฉบบัแบบไม่มีขอบ ใหใ้ชก้ระจกเคร่ืองสแกน และไม่ใชต้วัป้อนเอกสาร

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สแกนบางส่วนจะใชไ้ดห้ลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

คาํแนะนํา: หากคุณมีปัญหาในการสแกนเอกสาร โปรดดู ปัญหาสแกน

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํ

● สแกนไปยงัอีเมล

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

● สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)
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● การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีแนะนาํแลว้ โดยทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ตอ้งมีการเช่ือมต่อและเปิดเคร่ืองไว้

นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร์ Windows

คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สแกนเอกสารใหเ้ป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (Windows) 

หากมีการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์โดยใชก้ารเช่ือมต่อ USB จะมีการเปิดใชง้านคุณลกัษณะสาํหรับการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ เป็นค่าเร่ิมตน้ และไม่
สามารถปิดใชง้านได้

หากคุณกาํลงัใชก้ารเช่ือมต่อเครือข่าย ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีหากมีการปิดใชง้านคุณลกัษณะไว ้และคุณตอ้งการเปิดใชง้านอีกคร้ัง

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน

3. เลือก Manage Scan to Computer (จดัการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

4. คลิก Enable (เปิดใชง้าน)

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (OS X)

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ถา้คุณสมบติัน้ีถกูปิดใชง้านและคุณตอ้งการเปิดใชง้านอีกคร้ัง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี

1. เปิด HP Utility

หมายเหตุ:  HP Utility อยูใ่นโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) 

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

3. ใหแ้น่ใจวา่ Enable Scan to Computer (เปิดใชง้านสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์) ถูกเลือกไว้

การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นไฟล์ (Windows)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

3. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน

4. คลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

5. เลือกชนิดของสแกนท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Scan (สแกน)

● เลือก บันทกึเป็น PDF เพื่อบนัทึกเอกสาร (หรือภาพถ่าย) เป็นไฟล ์PDF

● เลือก บันทกึเป็น JPEG เพื่อบนัทึกภาพถ่าย (หรือเอกสาร) เป็นไฟลภ์าพ
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หมายเหตุ:  หนา้จอเร่ิมตน้จะช่วยใหคุ้ณสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าพื้นฐาน คลิกท่ีลิงค ์เพิม่เตมิ ซ่ึงอยูท่ี่มุมบนขวาของกล่องโตต้อบการสแกน 
เพื่อตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าโดยละเอียด 

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

หากมีการเลือก แสดงตวัจดัการเอกสารหลงัสแกน ไว ้คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (OS X)

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Applications/HP (แอพพลิเคชนั/HP) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

2. คลิก การสแกน

3. เลือกชนิดของโปรไฟลก์ารสแกนท่ีคุณตอ้งการและทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํ
คุณสามารถสแกนโดยตรงไปแฟลชไดร์ฟ USB จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

ข้อควรระวงั: อยา่ถอดแฟลชไดรฟ์ออกจากพอร์ต USB ของเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัเขา้ใชท้าํงานอยู ่เพราะอาจสร้างความเสียหายใหก้บัไฟลบ์นแฟลชไดรฟ์ 
USB คุณสามารถถอดแฟลชไดรฟ์ USB ออกไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อเม่ือไฟพอร์ต USB ไม่กระพริบอยู่

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพไ์ม่สนบัสนุนแฟลชไดรฟ์ USB ท่ีเขา้รหสั

คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สแกนเอกสารเป็นรูปแบบท่ีแกไ้ขได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

หากต้องการสแกนต้นฉบับไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

3. แตะ การสแกน แลว้เลือก Memory Device (อุปกรณ์หน่วยความจาํ)

4. เปล่ียนตวัเลือกการสแกนหากตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

สแกนไปยงัอเีมล
● สแกนไปยงัอีกเมลผา่นแทบ็ สแกน

● สแกนไปยงัอีกเมลผา่นแทบ็ สแกนไปยงัอีเมล

สแกนไปยงัอกีเมลผ่านแทบ็ สแกน

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

● สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอีเมล 
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การตดิตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

การตั้งค่า Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

คุณจะตอ้งตั้งค่าอีเมลแอดเดรสก่อน และจากนั้น สแกนและอีเมลเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: คุณจะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อเขา้เครือข่าย เพื่อตั้งค่า สแกนไปยงัอีเมล

1. จากหนา้จอหลกั ใหส้มัผสัท่ี Scan (สแกน) และจากนั้น สมัผสัท่ี Email (อีเมล)

2. บนหนา้จอ Email Profile Not Set Up (ไม่มีการตั้งค่าโปรไฟลอี์เมล) ใหส้มัผสัท่ี Next (ถดัไป)

3. สมัผสัท่ี Using the HP Software Installed on a Computer (การใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมีการติดตั้งไวบ้นคอมพิวเตอร์) หรือ Using 
a Web Browser (การใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์) และจากนั้น ปฏิบติัตามขอ้ความบนหนา้จอ เพื่อตั้งค่าโปรไฟลอี์เมล

สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมล

หากต้องการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมลจากแผงควบคุม

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลกั ใหส้มัผสัท่ี Scan (สแกน) และจากนั้น สมัผสัท่ี Email (อีเมล)

3. ยนืยนัอีเมลแอดเดรสท่ีคุณตอ้งการใช ้และสมัผสัท่ี Continue (ดาํเนินการต่อ)

หากคุณตอ้งการเปล่ียนอีเมลแอดเดรส ใหส้มัผสัท่ี  เลือกอีเมลแอดเดรสท่ีคุณตอ้งการใช ้และจากนั้น สมัผสัท่ี Continue (ดาํเนินการต่อ) 

4. ป้อนอีเมลแอดเดรสของผูรั้บในเขตขอ้มูล To (ถึง)

หรือสมัผสัท่ี  เลือกบญัชีอีเมลท่ีคุณตอ้งส่งไป และจากนั้น สมัผสัท่ี Continue (ดาํเนินการต่อ) 

5. ป้อนหวัขอ้อีเมลในเขตขอ้มูล Subject (หว้ขอ้)

6. สมัผสัท่ี Touch to Preview (สมัผสัเพื่อแสดงตวัอยา่ง) หากคุณตอ้งการแสดงตวัอยา่งภาพถ่ายหรือเอกสารท่ีสแกนไว้

สมัผสัท่ี  เพื่อเปล่ียนการตั้งค่า

7. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

8. สมัผสัท่ี Finish (เสร็จส้ิน) เม่ือการสแกนเสร็จสมบูรณ์ หรือสมัผสัท่ี Add Page (เพิ่มหนา้) เพื่อส่งอีเมลอ่ืน

สแกนไปยงัอกีเมลผ่านแทบ็ สแกนไปยงัอเีมล

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

● สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอีเมล 

● เปล่ียนการตั้งค่าบ◌ัญีชี

THWW การสแกน 45



การตดิตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

การตั้งค่า Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

1. เปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

2. จากหนา้จอหลกั ใหส้มัผสัท่ี Apps (โปรแกรม) และจากนั้น สมัผสัท่ีโปรแกรม Scan-to-Email (สแกนไปยงัอีเมล)

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

4. กดเลือกในช่อง Email: (อีเมล:) เพื่อป้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณ แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

5. กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

6. PIN จะถูกส่งไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีคุณป้อน กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

7. กดเลือก PIN เพื่อป้อน PIN ของคุณแลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

8. กดเลือก Store Email (เกบ็อีเมล) หรือ Auto-login (ลอ็กอินอตัโนมติั) แลว้แต่วา่คุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณเกบ็ขอ้มูลลอ็กอินของคุณอยา่งไร

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

10. สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือกการตั้งค่าสแกนแลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

สาํหรับเอกสาร ใหด้าํเนินต่อไปยงัขั้นตอนถดัไป

11. ตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลอีเมล แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

12. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

13. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แลว้กดเลือก Yes (ใช่) เพื่อส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพื่อจบการทาํงาน

สแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมล

หากต้องการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมลจากแผงควบคุม

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลกั ใหส้มัผสัท่ี Apps (โปรแกรม) และจากนั้น สมัผสัท่ีโปรแกรม Scan-to-Email (สแกนไปยงัอีเมล)

3. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ใหเ้ลือกบญัชีท่ีคุณตอ้งการใช ้แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

หมายเหตุ: เลือก My account is not listed (บญัชีของฉนัไม่มีในรายการ) ถา้คุณไม่มีบญัชี คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนใหป้้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณ
และรับ PIN

4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

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

6. สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือกการตั้งค่าสแกนแลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

สาํหรับเอกสาร ใหด้าํเนินต่อไปยงัขั้นตอนถดัไป

7. การเพิ่มหรือลบผูรั้บ 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) เพื่อส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพื่อจบการทาํงาน
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หากต้องการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมลจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ของ HP(Windows)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

3. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน

4. คลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

5. เลือกชนิดของสแกนท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Scan (สแกน)

เลือก อเีมลเป็น PDF หรือ อเีมลเป็น JPEG เพื่อเปิดซอฟตแ์วร์อีเมลโดยแนบไฟลท่ี์สแกนไปพร้อมกบัอีเมลดว้ย

หมายเหตุ:  หนา้จอเร่ิมตน้จะช่วยใหคุ้ณสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าพื้นฐาน คลิกท่ีลิงค ์เพิม่เตมิ ซ่ึงอยูท่ี่มุมบนขวาของกล่องโตต้อบการสแกน 
เพื่อตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าโดยละเอียด 

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

หากมีการเลือก แสดงตวัจดัการเอกสารหลงัสแกน ไว ้คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

เปลีย่นการตั้งค่าบั◌ีญชี

หากต้องการเปลีย่นการตั้งค่าบัญชีจากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหส้มัผสัท่ี Apps (โปรแกรม) และจากนั้น สมัผสัท่ีโปรแกรม Scan-to-Email (สแกนไปยงัอีเมล)

2. เลือกบญัชีท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง และสมัผสัท่ี Modify (ปรับแต่ง)

3. เลือกการตั้งค่าใดท่ีคุณตอ้งการปรับเปล่ียน และปฏิบติัตามการแจง้เตือนบนหนา้จอ

● Auto-login (ลอ็กอินอตัโนมติั)

● Store Email (เกบ็อีเมล)

● Remove from list (ลบออกจากรายการ)

● Change PIN (เปล่ียน PIN)

● Delete Account (ลบบญัชี)

การสแกนโดยใช้ Webscan

Webscan (เวบ็สแกน) คือคุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ได้

คุณสามารถใชคุ้ณสมบติัน้ีไดแ้มว้า่จะไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพบ์นคอมพิวเตอร์กต็าม

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

หมายเหตุ: โดยค่าเร่ิมตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีไดจ้าก EWS 

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผูดู้แลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือ
ผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายของคุณ
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การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

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

4. เลือก Webscan เพื่อเปิดใช ้Webscan

5. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกช์ัน่การสแกนระดบัพื้นฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพิ่มเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

3. คลิกท่ีแทบ็ Scan (สแกน)

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

คาํแนะนํา: หากตอ้งการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความแบบแกไ้ขได ้คุณจะตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสาร
เป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้
เม่ือสแกนเอกสาร คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ HP เพื่อสแกนเอกสารเป็นรูปแบบท่ีคุณสามารถคน้หา คดัลอก วาง และแกไ้ขได ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถแกไ้ขจดหมาย 
เอกสารท่ีตดัจากหนงัสือพิมพ ์และเอกสารอ่ืนๆ อีกมากมายได้

● สแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้

● คาํแนะนาํสาํหรับการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

สแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้

ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (Windows)

คุณสามารถสแกนเอกสารชนิดต่างๆ ใหเ้ป็นรูปแบบท่ีคุณสามารถคน้หาและแกไ้ขได้

ถา้ บันทกึเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (OCR) ไม่อยูใ่นรายการตวัเลือกสแกนท่ีพร้อมใชง้าน คุณจาํเป็นจะตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ใหม่อีกคร้ังและเลือกตวัเลือกนั้น

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

3. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน

4. คลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

5. เลือก บันทกึเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (OCR) แลว้คลิก Scan (สแกน)
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หมายเหตุ:  หนา้จอเร่ิมตน้จะช่วยใหคุ้ณสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าพื้นฐาน คลิกท่ีลิงค ์เพิม่เตมิ ซ่ึงอยูท่ี่มุมบนขวาของกล่องโตต้อบการสแกน 
เพื่อตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าโดยละเอียด 

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

หากมีการเลือก แสดงตวัจดัการเอกสารหลงัสแกน ไว ้คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (OS X)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Applications/HP (แอพพลิเคชนั/HP) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

3. คลิกปุ่ม Scan (สแกน) กรอบโตต้อบท่ีปรากฏจะขอใหคุ้ณยนืยนัอุปกรณ์การสแกนของคุณ และขอใหคุ้ณกาํหนดการตั้งค่าการสแกนล่วงหนา้

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อสแกนใหเ้สร็จสมบูรณ์

5. เม่ือสแกนครบทุกหนา้แลว้ เลือก Save (บนัทึก) จากเมนู File (ไฟล)์ กรอบโตต้อบ Save (บนัทึก) จะปรากฏข้ึน

6. เลือกประเภทขอ้ความแบบแกไ้ขได้

ฉนัตอ้งการจะ... ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี

ดึงเฉพาะขอ้ความโดยไม่มีการจดัรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั เลือก TXT จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

ดึงขอ้ความ และการจดัรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั เลือก RTF จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

ดึงขอ้ความและสามารถคน้หาไดใ้นโปรแกรมอ่าน PDF เลือก Searchable PDF (PDF ทีค้่นหาได้) จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

7. คลิก Save (บนัทึก)

คาํแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้

ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ซอฟตแ์วร์สามารถแปลงเอกสารของคุณไดเ้ป็นผลสาํเร็จ

● ตรวจสอบว่ากระจกสแกนเนอร์หรือตวัป้อนกระดาษสะอาดดี

รอยเป้ือนหรือฝุ่ นบนกระจกสแกนเนอร์หรือตวัป้อนกระดาษอาจทาํใหซ้อฟตแ์วร์ไม่สามารถแปลงเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เอกสารถูกต้องแล้ว

ใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่ตน้ฉบบัไวถ้กูตอ้งแลว้และเอกสารนั้นไม่เบ้ียว

● ตรวจสอบให้แน่ใจข้อความในเอกสารชัดเจน

ในการแปลงเอกสารเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้ตน้ฉบบัตอ้งชดัเจนและมีคุณภาพสูง

เง่ือนไขต่อไปน้ีอาจทาํใหซ้อฟตแ์วร์แปลงเอกสารไม่ได:้

– ขอ้ความในตน้ฉบบัซีดจางหรือมีรอยยบั

– ขอ้ความมีขนาดเลก็เกินไป

– โครงสร้างเอกสารซบัซอ้นเกินไป
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– ขอ้ความมีตวัอกัษรชิดติดกนัมาก ตวัอยา่งเช่น หากขอ้ความท่ีซอฟตแ์วร์แปลงมีตวัอกัษรหายไปหรือชิดติดกนั เช่น "rn" อาจจะกลายเป็น m

– ข◌้้อความมีพื้นหลงัเป็นสี พ้ืนหลงัสีอาจทาํใหภ้าพส่วนหนา้กลืนกบัพื้นหลงัมากเกินไป

● เลอืกโปรไฟล์ทีถู่กต้อง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลือกช็อตคตัหรือการตั้งค่าเร่ิมตน้ท่ีอนุญาตใหมี้การสแกนเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้ตวัเลือกเหล่าน้ีใชก้ารตั้งค่าการสแกนท่ีออกแบบมาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการสแกน OCR ของคุณใหสู้งสุด

Windows: ใชช้อร์ตคทั Editable Text (OCR) (ขอ้ความท่ีแกไ้ขไดแ้บบ OCR) หรือ Save as PDF (บนัทึกเป็น PDF)

OS X: ใช ้Documents with Text (เอกสารพร้อมขอ้ความ) ท่ีมีการกาํหนดไว้

● บันทกึไฟล์ของคุณในรูปแบบทีถู่กต้อง

หากคุณตอ้งการดึงเฉพาะขอ้ความจากเอกสารโดยไม่มีรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั ใหเ้ลือกรูปแบบขอ้ความธรรมดา เช่น Text (.txt) หรือ TXT

หากคุณตอ้งการดึงขอ้ความพร้อมดว้ยรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั ใหเ้ลือก Rich Text Format เช่น Rich Text (.rtf) หรือ RTF, หรือรูปแบบ 
PDF ท่ีคน้หาได ้เช่น Searchable PDF (.pdf) (PDF ทีค้่นหาได้) หรือ Searchable PDF (PDF ทีค้่นหาได้)

สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

คุณสามารถสร้างทางลดัการสแกนของตวัเองเพื่อทาํใหก้ารสแกนง่ายยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและบนัทึกภาพถ่ายเป็นรูปแบบ PNG แทนท่ีจะ
เป็น JPEG

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

3. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน

4. คลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

5. คลิก สร้างทางลดัการพมิพ์ใหม่

6. ใส่ช่ือบรรยาย เลือกทางลดัท่ีมีอยูเ่พื่อใชอ้า้งอิงทางลดัใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง

ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณกาํลงัสร้างทางลดัใหม่สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือก บันทกึเป็น JPEG หรือ อเีมลเป็น JPEG ซ่ึงจะทาํใหต้วัเลือกต่างๆ ในการทาํงานกบัภาพ
พร้อมใชง้านในขณะทาํการสแกน

7. เปล่ียนการตั้งค่าสาํหรับทางลดัใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั

หมายเหตุ:  หนา้จอเร่ิมตน้จะช่วยใหคุ้ณสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าพื้นฐาน คลิกท่ีลิงค ์เพิม่เตมิ ซ่ึงอยูท่ี่มุมบนขวาของกล่องโตต้อบการสแกน 
เพื่อตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าโดยละเอียด 

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

การเปลีย่นการตั้งค่าการสแกน (Windows)

คุณสามารถปรับเปล่ียนการตั้งค่าการสแกนใดกไ็ด ้ทั้งเพื่อการใชง้านคร้ังเดียว หรือบนัทึกการเปล่ียนแปลงไวเ้พื่อใชง้านอยา่งถาวร การตั้งค่าเหล่าน้ีรวมตวัเลือกอยา่งเช่น 
ขนาดกระดาษและการจดัวาง ความละเอียดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอร์ของสแกนท่ีบนัทึกไว้

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

3. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การสแกน
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4. คลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

5. คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดจะปรากฏข้ึนทางดา้นขวา คอลมันท์างดา้นซา้ยสรุปการตั้งค่าปัจจุบนัสาํหรับแต่ละส่วน คอลมันท์างดา้นขวาช่วยใหคุ้ณสามารถ
เปล่ียนการตั้งค่าในส่วนท่ีเนน้สีได้

6. คลิกแต่ละส่วนทางดา้นซา้ยของบานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดเพื่อทบทวนการตั้งค่าในส่วนนั้น

คุณสามารถทบทวนและเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนใหญ่ไดด้ว้ยเมนูแบบดึงลง

การตั้งค่าบางอยา่งใหค้วามยดืหยุน่มากข้ึนดว้ยการแสดงบานหนา้ต่างใหม่ ซ่ึงจะระบุไวด้ว้ย + (เคร่ืองหมายบวก) ทางดา้นขวาของการตั้งค่า คุณตอ้งยอมรับหรือ
ยกเลิกการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบานหนา้ต่างน้ีเพื่อกลบัสู่บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียด

7. เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าเสร็จแลว้ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

● คลิก Scan (สแกน) จะมีขอ้ความปรากฏข้ึนใหบ้นัทึกหรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลงทางลดัหลงัสแกนเสร็จแลว้

● คลิกท่ีไอคอนบนัทึก ซ่ึงอยูท่างดา้นขวาของทางลดั จะมีการบนัทึกการเปล่ียนแปลงเขา้ในทางลดั เพื่อคุณสามารถใชอี้กคร้ังไดใ้นคราวหนา้ มิฉะนั้น การ
เปล่ียนแปลงจะมีผลใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรับการสแกนปัจจุบนัเท่านั้น จากนั้น คลิกท่ี Scan (สแกน)

ออนไลนเ์พื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ HP Scan เรียนรู้วธีิการ:

● เลือกกาํหนดการตั้งค่าการสแกน เช่น ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดบัความคอนทราสต์

● สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายและคลาวดไ์ดรฟ์

● แสดงตวัอยา่งและปรับภาพก่อนสแกน

เคลด็ลบัความสําเร็จในการทาํสําเนาและสแกน
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเพื่อความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน:

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลงัของฝาปิดเสมอ สแกนเนอร์จะถือวา่ส่ิงใดๆ ท่ีอยูบ่นกระจกเป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ

● วางเอกสารตน้ฉบบัของคุณบนกระจกเคร่ืองสแกน โดยคว ํ่าดา้นท่ีมีขอ้ความพิมพล์ง

● เม่ือตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญ่จากตน้ฉบบัขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบบัลงในคอมพิวเตอร์ ปรับขนาดภาพในซอฟตแ์วร์การสแกน แลว้จึงพิมพภ์าพท่ีขยายแลว้

● หากคุณตอ้งการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานท่ีสแกน ความละเอียดในการสแกน หรือประเภทไฟล ์และอ่ืนๆ ใหเ้ร่ิมการสแกนจากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาขอ้ความสแกนไม่ถกูตอ้งหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าความสวา่งในซอฟตแ์วร์การสแกนในระดบัท่ีเหมาะสม

● หากคุณตอ้งการสแกนเอกสารที่มีหลายหนา้ไวใ้นไฟลเ์ดียวกนัแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ใหเ้ร่ิมการสแกนโดยใชต้วัเลือก ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์แทนการเลือก 
Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากตอ้งการสแกนหลายหนา้จากแผน่กระจกสแกนเนอร์ ใหต้ั้งค่าความละเอียดการสแกนในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพเ์ป็น 300dpi หรือตํ่ากวา่

จะสามารถสนบัสนุนความละเอียดการสแกนทั้งหมดในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เม่ือทาํการสแกนจากเคร่ืองป้อนเอกสาร
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5 โทรสาร

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส่์งและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได ้คุณสามารถกาํหนดการส่งโทรสารในภายหลงัภายใน 24 ชัว่โมง และตั้งค่าผูติ้ดต่อในสมุดโทรศพัทเ์พื่อ
ส่งโทรสารไปยงัหมายเลขท่ีใชบ่้อยไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถกาํหนดตวัเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์เช่น ความ
ละเอียดและความเขม้ระหวา่งความสวา่งและความดาํของโทรสารท่ีส่ง

หมายเหตุ: ก่อนส่งโทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งสาํหรับโทรสาร คุณสามารถตรวจสอบวา่ตั้งค่าโทรสารอยา่งถูกตอ้งไดโ้ดยดาํเนินการ
การทดสอบการตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● การส่งโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งค่ารายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศพัทดิ์จิตอล

● การรับส่งโทรสารผา่นระบบสนทนาทางอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

● การใชร้ายงาน

● การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม

การส่งโทรสาร
คุณสามารถส่งโทรสารไดห้ลากหลายวธีิแลว้แต่สถานการณ์หรือความตอ้งการของคุณ

● การส่งโทรสารมาตรฐาน

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

● ส่งโทรสารจากโทรศพัท์

● การส่งโทรสารโดยใชปุ่้มโทรศพัทท่ี์หนา้จอ

● ส่งโทรสารโดยใชห้น่วยความจาํของเคร่ืองพิมพ์

● การส่งโทรสารไปยงัผูรั้บหลายคน

● การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

การส่งโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีแบบหนา้เดียวหรือหลายหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยใชแ้ผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ส่งโทรสารหนา้เดียวโดยวางตน้ฉบบับนกระจก ส่งโทรสารหลายหนา้โดยใชต้วัป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงานยนืยนัวา่ส่งโทรสารเรียบร้อยแลว้ คุณตอ้งเปิดใชง้านการยนืยนัโทรสาร
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หากต้องส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

4. ป้อนหมายเลขโทรสารโดยใชปุ่้มตวัเลขหรือโดยการเลือกจากสมุดโทรศพัท์

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเพิ่มระยะเวลาหยดุในหมายเลขโทรสารท่ีคุณกาํลงัจะป้อน ใหส้มัผสัท่ี * ซํ้าๆ จนกระทัง่ปรากฏเคร่ืองหมายเสน้ประ (-) บนหนา้จอ

5. แตะท่ี ขาวดาํ หรือ สี

หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษ เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเอกสารนั้นไปยงัหมายเลขท่ีคุณกด

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสาร ใหล้องเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารดู

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์
คุณสามารถส่งโทรสารเอกสารไดโ้ดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ตอ้งพิมพก่์อนได้

การจะใชคุ้ณสมบติัน้ี ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัสายโทรศพัทท่ี์ใชง้านได ้และฟังกช์ัน่โทรสาร
ไดรั้บการตั้งค่าพร้อมทั้งทาํงานไดป้กติ

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

2. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

3. จากรายการ Name (ช่ือ) เลือกเคร่ืองพิมพท่ี์มีคาํวา่ “fax” (โทรสาร) ในช่ือนั้น

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

5. หลงัจากเปล่ียนการตั้งค่าแลว้ เลือก OK (ตกลง)

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) 

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

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

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

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

4. ใส่หมายเลขโทรสารหรือช่ือจากรายช่ือติดต่อของคุณท่ีไดป้้อนหมายเลขโทรสารไวแ้ลว้

5. เม่ือกรอกขอ้มูลโทรสารเสร็จแลว้ คลิก Fax (แฟกซ์)
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ส่งโทรสารจากโทรศัพท์
คุณสามารถส่งโทรสารโดยใชเ้คร่ืองพว่งโทรศพัทข์องคุณได ้วธีิน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถพดูคุยกบัผูรั้บไดถู้กคนก่อนท่ีจะส่งโทรสารไป

หากต้องการส่งโทรสารจากโทรศัพท์เคร่ืองพ่วง

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. กดหมายเลขท่ีแป้นตวัเลขบนโทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

ถา้ผูรั้บรับสายโทรศพัท ์ใหบ้อกกบัผูรั้บวา่เขาควรจะไดรั้บโทรสารท่ีเคร่ืองโทรสารของตวัเองหลงัจากเขาไดย้นิเสียงโทรสารแลว้ หากเคร่ืองโทรสารรับสาย คุณจะ
ไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสารท่ีตอบรับ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

4. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

5. เม่ือคุณพร้อมท่ีจะส่งโทรสาร ใหแ้ตะ ขาวดาํ หรือ สี

โทรศพัทจ์ะไม่มีเสียงสญัญาณในขณะท่ีส่งโทรสาร หากคุณตอ้งการพดูกบัผูรั้บในภายหลงั ใหค้งถือสายรอไวจ้นกระทัง่การส่งโทรสารเสร็จสมบูรณ์ ถา้คุณคุยกบั
ผูรั้บสายเรียบร้อยแลว้ คุณสามารถวางหูโทรศพัทไ์ดท้นัทีท่ีโทรสารเร่ิมดาํเนินการส่ง

การส่งโทรสารโดยใช้ปุ่มโทรศัพท์ทีห่น้าจอ
เม่ือคุณส่งโทรสารโดยใชห้นา้จอแป้นหมุนหมายเลข คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณโทรออก ขอ้ความพร้อมตท์างโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ ผา่นลาํโพงของเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงจะ
ช่วยใหคุ้ณสามารถตอบสนองไดท้นัทีในขณะท่ีกดปุ่ม รวมทั้งสามารถควบคุมจงัหวะการโทรไดด้ว้ย

คาํแนะนํา: หากคุณกาํลงัใชบ้ตัรโทรศพัทแ์ละป้อนรหสั PIN ไม่เร็วพอ เคร่ืองพิมพอ์าจเร่ิมส่งสญัญาณโทรสารเร็วเกินไป และทาํใหบ้ริการบตัรโทรศพัทไ์ม่สามารถรับ
รหสั PIN ของคุณ ในกรณีน้ี ใหส้ร้างผูตื้ดต่อในสมุดโทรศพัทเ์พื่อจดัเกบ็รหสั PIN สาํหรับบตัรโทรศพัทข์องคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการเปิดเสียงเอาไวเ้พื่อใหไ้ดย้นิเสียงสญัญาณโทรออก

หากต้องการส่งโทรสารโดยใช้หน้าจอแป้นหมุนหมายเลขจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

4. กดเลือก ขาวดาํ หรือ สี

5. เม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พดบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

6. ปฏิบติัตามขอ้ความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน

คาํแนะนํา: หากคุณกาํลงัใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พื่อส่งโทรสาร และคุณมีการจดัเกบ็รหสั PIN ของบตัรโทรศพัทไ์วเ้ป็นผูติ้ดต่อในสมุดโทรศพัแลว้ เม่ือระบบแสดง

ขอ้ความพร้อมตใ์หคุ้ณป้อนรหสั PIN ของคุณ ใหส้มัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( ผู้ตดิต่อ ) เพื่อเลือกผูติ้ดต่อในสมุด

โทรศพัท ์ซ่ึงคุณมีการจดัเกบ็รหสั PIN ของคุณไว้

โทรสารของคุณจะถูกส่งเม่ือเคร่ืองโทรสารท่ีรับตอบรับ
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ส่งโทรสารโดยใช้หน่วยความจาํของเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถสแกนโทรสารที่เป็นขาวดาํไปยงัหน่วยความจาํ และจากนั้น จึงส่งโทรสารจากหน่วยความจาํ คุณลกัษณะน้ีจะมีประโยชน ์หากหมายเลขโทรสารที่คุณกาํลงั
ติดต่อไปนั้นไม่วา่งหรือไม่สามารถใชง้านไดช้ัว่คราว เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนเอกสารตน้ฉบบัเขา้ในหน่วยความจาํ และจะส่งโทรสารออกไปเม่ือสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ือง
รับโทรสารได ้หลงัจากเคร่ืองพิมพส์แกนหนา้เขา้ในหน่วยความจาํแลว้ คุณสามารถนาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาดป้อนเอกสารหรือกระจกของเคร่ืองสแกนไดท้นัที

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งโทรสารจากหน่วยความจาํเฉพาะท่ีเป็นขาวดาํเท่านั้น

หากต้องการส่งโทรสารโดยใช้หน่วยความจาํจากเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบดูวา่ San and Fax Method (วธีิการสแกนและโทรสาร) เปิดใชง้านอยู่

a. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

c. สมัผสัท่ี Scan and Fax Method (วธีิการสแกนและโทรสาร) ใหเ้ป็นเปิด

2. ป้อนตน้ฉบบัของคุณลงในตวัป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

4. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

5. ใส่หมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พด

หรือสมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( ผู้ตดิต่อ ),  ( กลุ่ม ) หรือ  ( Call history (ประวตักิารโทร) ) 

เพื่อเลือกหมายเลขหรือกลุ่มท่ีจะโทร

6. กดเลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)

เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนตน้ฉบบัมาเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ และจะส่งโทรสารออกไปเม่ือเคร่ืองรับโทรสารพร้อม

การส่งโทรสารไปยงัผู้รับหลายคน
คุณสามารถส่งโทรสารไปยงัผูรั้บไดห้ลายๆ คนโดยสร้างรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มซ่ึงประกอบดว้ยผูรั้บอยา่งนอ้ยสองคนข้ึนไป

หากต้องการส่งโทรสารไปยงัผู้รับหลายคนโดยใช้สมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

4. สมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( กลุ่ม )

5. สมัผสัท่ีช่ือของกลุ่มซ่ึงคุณตอ้งส่งไป

6. กดเลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)

เคร่ืองพิมพส่์งเอกสารไปยงัหมายเลขทั้งหมดในกลุ่มท่ีเลือกไว้

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสาร ใหล้องเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารดู
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การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผดิพลาด
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) ป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลเน่ืองจากคุณภาพสญัญาณสายโทรศพัทไ์ม่ดี โดยการตรวจสอบขอ้ผดิ
พลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งส่งโทรสารและร้องขอการส่งขอ้มูลซํ้ าโดยอตัโนมติัในส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด สาํหรับโทรศพัทท่ี์มีสญัญาณดีจะไม่มีผลต่อค่าโทรศพัท ์หรืออาจยิง่
ช่วยใหค่้าโทรศพัทล์ดลงดว้ย สาํหรับโทรศพัทท่ี์มีสญัญาณไม่ดี ECM จะทาํใหเ้วลาส่งและค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึน แต่การส่งขอ้มูลจะไวใ้จไดม้ากข้ึน ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดเป็น 
On (เปิด) ปิด ECM เฉพาะเม่ือค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนมาก และหากคุณยอมรับสญัญาณคุณภาพไม่ดีไดเ้พื่อแลกกบัค่าโทรท่ีลดลง

หากคุณปิด ECM:

● จะมีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการส่งโทรสารท่ีคุณรับและส่ง

● ความเร็ว จะถูกตั้งค่าเป็น Medium (ปานกลาง) โดยอตัโนมติั

● คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารท่ีเป็นสีไดอี้กต่อไป

การเปลีย่นการตั้งค่า ECM โดยคาํส่ังจากแผงควบคุม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. เล่ือนไปท่ี Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) และแตะเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบติั

การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอตัโนมติัหรือดว้ยตนเองกไ็ด ้หากคุณปิดตวัเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง หากเปิดตวัเลือก 
Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ (ค่าเร่ิมตน้) เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และโทรสารท่ีเขา้มาโดยอตัโนมติั หลงัจากมีเสียงเรียกเขา้ดงัตามจาํนวนคร้ังท่ีตั้งไวใ้น 
Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) (การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เร่ิมตน้คือหา้คร้ัง)

หากคุณไดรั้บโทรสารท่ีใชก้ระดาษขนาด Legal และไม่มีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์ชก้ระดาษขนาด Legal อยูใ่นขณะน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะลดขนาดโทรสาร เพื่อใหพ้อดีกบั
กระดาษท่ีบรรจุอยู ่หากคุณมีการปิดใชง้านคุณลกัษณะ Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสารออกมาเป็นสองหนา้

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัคดัลอกเอกสารอยูใ่นขณะท่ีมีโทรสารเขา้มา จะมีการจดัเกบ็โทรสารไวใ้นหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพจ์นกวา่การคดัลอกจะเสร็จส้ิน

● การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● การตั้งค่าโทรสารสาํรอง

● การพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจากหน่วยความจาํซํ้ า

● การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอ่ืน

● การตั้งการยอ่ขนาดอตัโนมติัสาํหรับโทรสารท่ีเขา้มา

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

● การรับแฟกซ์ผา่น HP Digital Fax

การรับโทรสารด้วยตนเอง
หากคุณกาํลงัคุยโทรศพัทอ์ยู ่บุคคลท่ีคุณกาํลงัคุยดว้ยจะสามารถส่งโทรสารมาใหคุ้ณไดใ้นขณะท่ีกาํลงัคุยอยู ่คุณสามารถรับโทรศพัทเ์พื่อพดูคุยหรือฟังสญัญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดว้ยตวัเองจากโทรศพัทท่ี์มีการเช่ือมต่อโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองพิมพไ์ว ้(บนพอร์ต 2-EXT )
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วธีิการรับโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษป้อนอยูใ่นถาดหลกั

2. นาํตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนตน้ฉบบั

3. ตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เป็นจาํนวนท่ีสูงในการตั้งค่า เพื่อช่วยใหคุ้ณสามารถรับสายเรียกเขา้ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หรือ ปิดการตั้ง
ค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพื่อใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่ตอบรับสายเรียกเขา้โดยอตัโนมติั

4. หากคุณกาํลงัสนทนากบัผูส่้งอยู ่แจง้ใหผู้ส่้งกด เร่ิมต้น บนเคร่ืองโทรสาร

5. ทาํดงัต่อไปน้ีเม่ือไดย้นิสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองท่ีส่งโทรสาร

a. บนจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร) , กดเลือก Send and Receive (ส่งและรับ) แลว้กดเลือก Receive Now 
(รับทนัที)

b. หลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศพัทห์รือถือสายไวไ้ด ้สายโทรศพัทจ์ะเงียบระหวา่งส่งโทรสาร

การตั้งค่าโทรสารสํารอง
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หเ้กบ็โทรสารทั้งหมดท่ีไดรั้บ หรือใหเ้กบ็เฉพาะโทรสารท่ีส่งเขา้มาขณะเคร่ืองพิมพข์ดัขอ้ง หรือไม่เกบ็โทรสารท่ีไดรั้บไวเ้ลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะท่ีตอ้งการและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั

วธีิตั้งโทรสารสํารองจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. กดเลือก Backup Fax Reception (โทรสารสาํรอง)

5. แตะการตั้งค่าท่ีตอ้งการ:

On (เปิด) การกาํหนดค่าเร่ิมตน้ เม่ือ Backup fax (โทรสารสาํรอง) เป็น On (เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะเกบ็โทรสารท่ีไดรั้บทั้งหมดไวใ้นหน่วยความจาํ ซ่ึงช่วยให้
คุณสามารถพิมพโ์ทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดซํ้ าไดสู้งสุด 30 หนา้ ถา้ยงัคงบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพเ์หลือนอ้ย เคร่ืองจะบนัทึกทบัขอ้มูลเก่าท่ีสุด และพิมพโ์ทรสารเม่ือไดรั้บโทรสารใหม่ หากหน่วยความจาํ
เตม็เพราะมีโทรสารท่ีไม่ไดพ้ิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา

หมายเหตุ: หากคุณไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป เช่น ภาพสีท่ีมีรายละเอียดมาก อาจไม่มีการจดัเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของ
หน่วยความจาํ

On Error Only (เปิดเฉพาะเมือ่เกดิ
ข้อผดิพลาดเท่าน้ัน)

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

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

การพมิพ์โทรสารทีไ่ด้รับจากหน่วยความจาํซ้ํา
โทรสารท่ีไดรั้บซ่ึงยงัไม่ไดพ้ิมพจ์ะถกูเกบ็อยูใ่นหน่วยความจาํ
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หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารใหม่ไดจ้นกวา่คุณจะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ คุณอาจตอ้งการลบโทรสารใน
หน่วยความจาํเพื่อเหตุผลดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ์ํ้ าโทรสาร 30 ฉบบัล่าสุดท่ีเพิ่งพิมพไ์ป ถา้โทรสารยงับนัทึกอยูใ่นหน่วยความจาํ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจจาํเป็นตอ้งพิมพโ์ทรสารใหม่หากทาํสาํเนาโทรสาร
ชุดเก่าท่ีพิมพไ์วแ้ลว้หายไป

การพมิพ์โทรสารจากหน่วยความจาํซ้ําโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตอ้งแน่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Reprint (พิมพซ์ํ้ า)

โทรสารจะถูกพิมพต์ามลาํดบัยอ้นหลงัจากท่ีไดรั้บ โดยพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บล่าสุดก่อน ตามดว้ยลาํดบัถดัไป

4. สมัผสัท่ี Received Fax List (รายการโทรสารท่ีไดรั้บ)

5. สมัผสัเพื่อเลือกโทรสาร และจากนั้น สมัผสัท่ี Print (พิมพ)์

หากคุณตอ้งการหยดุการพิมพซ์ํ้ าโทรสารในหน่วยความจาํ ใหก้ดเลือก  (ปุ่มยกเลิก) (Cancel (ยกเลิก))

การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หส่้งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขโทรสารอ่ืนได ้โทรสารทั้งหมดจะถูกส่งเป็นสีขาวดาํ ไม่วา่แรกเร่ิมแลว้จะถูกส่งดว้ยวธีิใดกต็าม

HP ขอแนะนาํใหท่้านตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขท่ีท่านตอ้งการโอนโทรสารไปนั้นเป็นสายโทรสารท่ีสามารถใชง้านได ้ส่งโทรสารสาํหรับทดสอบ เพื่อตรวจสอบให้
แน่ใจวา่ เคร่ืองโทรสารสามารถรับโทรสารท่ีคุณส่งต่อไปได้

การส่งต่อโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)

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

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งต่อโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารท่ีกาํหนด (เช่น หากเคร่ืองไม่เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสาร หากคุณตั้งค่า
เคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของโทรสารท่ีไดรั้บ เคร่ืองจะพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดดว้ย

6. ท่ีพร้อมต ์ใหใ้ส่หมายเลขของเคร่ืองโทรสารท่ีจะรับโทรสารท่ีโอนสาย แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) ป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับแต่ละพร้อมตต่์อไปน้ี: วนัท่ี
เร่ิมตน้, เวลาเร่ิมตน้, วนัท่ีส้ินสุด และเวลาส้ินสุด

7. การส่งต่อโทรสารถูกเปิดใชง้าน แตะ OK (ตกลง) เพื่อยนืยนั

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

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการส่งต่อโทรสารไดโ้ดยเลือก Off (ปิด) จากเมนู Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)
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การตั้งการย่อขนาดอตัโนมตัสํิาหรับโทรสารทีเ่ข้ามา
การตั้งค่า Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ จะกาํหนดการทาํงานของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดกระดาษที่ใส่ไว ้การ
ตั้งค่าน้ีจะถกูใชง้านเป็นค่าเร่ิมตน้ ดงันั้นภาพของโทรสารท่ีเขา้มาจะถูกลดขนาดใหพ้อดีกบัหน่ึงหนา้หากเป็นไปได ้หากมีการปิดใชคุ้ณลกัษณะน้ี จะมีการพิมพข์อ้มูลท่ีเกิน
จากหนา้แรกไวใ้นหนา้ท่ีสอง Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ เป็นประโยชนเ์ม่ือไดรั้บโทรสารขนาดใหญ่กวา่ A4/Letter และกระดาษ
ขนาด A4/Letter วางอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ

วธีิการตั้งค่าย่อขนาดอตัโนมตัจิากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. เล่ือนไปท่ี Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ และแตะเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบติั

การบลอ็กหมายเลขโทรสารทีไ่ม่ต้องการ
หากคุณมีการสมคัรใชบ้ริการ ID ผูโ้ทรผา่นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทข์องคุณ คุณจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารเฉพาะได ้เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองพิมพรั์บโทรสารท่ีส่งมาจาก
หมายเลขนั้นๆ เม่ือไดรั้บสายโทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะเปรียบเทียบหมายเลขกบัรายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ตอ้งการเพื่อตรวจสอบวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารนั้นหรือไม่ 
หากหมายเลขตรงกบัหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบลอ็ค จะไม่มีการรับโทรสาร (จาํนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดท่ีคุณสามารถบลอ็กไดจ้ะแตกต่างกนัไปตาม
รุ่น)

หมายเหตุ: ไม่รองรับคุณสมบติัน้ีในทุกประเทศ/ภมิูภาค ในกรณีท่ีไม่รองรับคุณลกัษณะน้ีในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสาร
ทีไ่ม่ต้องการ) จะไม่ปรากฎในเมนู Preferences (ค่ากาํหนด) 

หมายเหตุ: หากไม่มีการเพิ่มหมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผูโ้ทร ใหส้นันิษฐานเอาวา่คุณไม่ไดส้มคัรสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโ้ทร

คุณสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงๆ โดยเพิ่มหมายเลขเหล่าน้ีไวใ้นรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ เลิกบลอ็กหมายเลขเหล่าน้ีโดยเอาออกจากรายการโทรสารที่ไม่
ตอ้งการ และพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ตอ้งการซ่ึงถกูบลอ็กไว้

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. กดเลือก + (เคร่ืองหมายบวก)

6. ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี

● หากตอ้งการเลือกหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็คไวจ้ากรายการประวติัการโทร ใหส้มัผสัท่ี  ( Call history (ประวตักิารโทร) )

● ป้อนหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็กดว้ยตวัเอง และสมัผสัท่ี Add (เพิ่ม)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุม ไม่ใช่หมายเลขโทรสารท่ีปรากฏตรงส่วนหวัของโทรสารท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากหมายเลขดงักล่าวอาจแตกต่างกนั
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การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

หากคุณไม่ตอ้งการบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงอีกต่อไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการได้

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. กดเลือกหมายเลขท่ีตอ้งการลบ แลว้กดเลือก Remove (ลบ)

หากต้องการพมิพ์รายการโทรสารทีเ่ป็นขยะ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. กดเลือก Junk Fax Report. (รายงานโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การรับแฟกซ์ผ่าน HP Digital Fax

คุณสามารถใช ้HP Digital Fax เพื่อรับโทรสารโดยอตัโนมติัและบนัทึกโทรสารไปไวท่ี้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง ซ่ึงจะช่วยประหยดักระดาษและหมึก

โทรสารท่ีไดรั้บมาจะถูกบนัทึกเป็นไฟล ์TIFF (Tagged Image File Format) หรือไฟล ์PDF Portable Document Format)

จะมีการตั้งช่ือไฟลด์ว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif โดยท่ี X คือขอ้มูลของผูส่้ง Y คือวนัท่ี และ Z คือเวลาท่ีไดรั้บโทรสารนั้น

หมายเหตุ: โทรสารไปยงัคอมพิวเตอร์จะใชไ้ดส้าํหรับการรับโทรสารขาวดาํเท่านั้น แฟกซ์สีจะถูกจดัพิมพ์

เงือ่นไขสําหรับ HP Digital Fax

● โฟลเดอร์ปลายทางของคอมพิวเตอร์จะตอ้งเปิดทาํงานอยูต่ลอดเวลา โทรสารจะไม่ไดรั้บการบนัทึกถา้คอมพิวเตอร์อยูใ่นโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต

● ตอ้งใส่กระดาษไวใ้นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพ ใส่กระดาษ

หากต้องการตดิตั้งหรือปรับเปลีย่น HP Digital Fax (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี Fax (โทรสาร)

3. คลิกท่ี Digital Fax Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่าโทรสารดจิติอล)

4. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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หากต้องการตดิตั้งหรือปรับเปลีย่น HP Digital Fax (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Digital Fax Archive (เกบ็ถาวรโทรสารดิจิตอล) ในส่วนการตั้งค่าโทรสาร

การปิด HP Digital Fax

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด) จากนั้นเลือก HP Digital Fax

4. กดเลือก Turn Off HP Digital Fax (ปิด HP Digital Fax)

5. กดเลือก Yes (ใช่)

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบ่้อยเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถโทรหมายเลขเหล่าน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: นอกจากการสร้างและจดัการรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทจ์ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้ คุณยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เช่น ซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP และระบบ EWS ของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

● การสร้างและแกไ้ขรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● การสร้างและแกไ้ขรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

● ลบรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● พิมพร์ายการผูติ้ดต่อจากสมุดโทรศพัท์

การสร้างและแก้ไขรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. สมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( ผู้ตดิต่อ )

4. แต่  (Plus Sign) (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มรายช่ือติดต่อ

5. สมัผสัท่ี Name (ช่ือ) และจากนั้น พิมพช่ื์อของผูติ้ดต่อจากสมุดโทรศพัทน์ั้น และจากนั้น สมัผสัท่ี Done (เสร็จส้ินแล้ว)

6. สมัผสัท่ี Fax Number (หมายเลขโทรสาร) และจากนั้น ป้อนหมายเลขโทรสารสาํหรับผูติ้ดต่อจากสมุดโทรศพัท ์และจากนั้น สมัผสัท่ี Done (เสร็จส้ิน
แล้ว)
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หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการรวมระยะเวลาหยดุ หรือหมายเลขอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช ้เช่น รหสัพื้นท่ี รหสัการเขา้ถึงสาํหรับหมายเลขนอกระบบ PBX 
(โดยปกติแลว้ จะเป็น 9 หรือ 0) หรือรหสัโทรศพัทท์างไกล

7. กดเลือก Add (เพิ่ม)

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. สมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( ผู้ตดิต่อ )

4. กดเลือก  (Edit) (แกไ้ข) เพื่อแกไ้ขรายช่ือติดต่อ

5. กดเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการแกไ้ข

6. กดเลือก Name (ช่ือ) แลว้แกไ้ขช่ือของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทน์ั้น แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. กดเลือก Fax Number (หมายเลขโทรสาร) แลว้แกไ้ขหมายเลขโทรสารสาํหรับรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการรวมระยะเวลาหยดุ หรือหมายเลขอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช ้เช่น รหสัพื้นท่ี รหสัการเขา้ถึงสาํหรับหมายเลขนอกระบบ PBX 
(โดยปกติแลว้ จะเป็น 9 หรือ 0) หรือรหสัโทรศพัทท์างไกล

8. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การสร้างและแก้ไขรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม
คุณสามารถจดัเกบ็กลุ่มหมายเลขโทรสารเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มได้

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

หมายเหตุ:  ก่อนท่ีคุณจะสามารถสร้างผูติ้ดต่อจากสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มได ้คุณจะตอ้งมีการสร้างผูติ้ดต่อจากสมุดโทรศพัทอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงช่ือไวแ้ลว้

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. สมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( กลุ่ม )

4. กดเลือก  (Plus Sign) (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มกลุ่ม

5. สมัผสัท่ี Name (ช่ือ) และจากนั้น ป้อนช่ือของกลุ่ม และจากนั้น สมัผสัท่ี Done (เสร็จส้ินแล้ว)

6. กดเลือก Number of Members (จาํนวนสมาชิก) เลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการรวมอยูใ่นกลุ่มน้ี แลว้กดเลือก Select (เลือก)

7. กดเลือก Create (สร้าง)
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การเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. สมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( กลุ่ม )

4. กดเลือก  (Edit) เพื่อแกไ้ขกลุ่ม

5. กดเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มท่ีคุณตอ้งการแกไ้ข

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

7. กดเลือก Number of Members (จาํนวนสมาชิก)

8. หากคุณตอ้งการเพิ่มผูติ้ดต่อเขา้ในกลุ่ม ใหส้มัผสัท่ี  (เคร่ืองหมายบวก) สมัผสัท่ีช่ือผูติ้ดต่อ และจากนั้น สมัผสัท่ี Select (เลือก)

หากคุณตอ้งการนาํผูติ้ดต่อออกจากในกลุ่ม ใหส้มัผสัเพื่อยกเลิกการเลือกผูติ้ดต่อ

9. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

ลบรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถลบรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทห์รือรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. สมัผสัท่ี  ( สมุดโทรศัพท์ ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( ผู้ตดิต่อ )

4. กดเลือก  (Edit) (แกไ้ข)

5. กดเลือกช่ือของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการลบ

6. กดเลือก Delete (ลบ)

7. กดเลือก Yes (ใช่) เพื่อยนืยนั

พมิพ์รายการผู้ตดิต่อจากสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถพิมพร์ายการของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทข์องคุณ

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพใส่กระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

4. กดเลือก Print Phone Book (พิมพส์มุดโทรศพัท)์
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การเปลีย่นการตั้งค่าโทรสาร
หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหป้ฏิบติัขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้ หรือกาํหนดค่าตวัเลือก
อ่ืนๆ สาํหรับการรับส่งโทรสาร

● การกาํหนดค่าหวักระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมติั)

● การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

● การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 

● การตั้งค่าชนิดการโทร

● การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

การกาํหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
หวักระดาษโทรสารจะพิมพช่ื์อคุณและหมายเลขโทรสารไวท่ี้ส่วนบนของโทรสารทุกแผน่ท่ีคุณส่งไป HP ขอแนะนาํใหต้ั้งค่าหวักระดาษแฟกซ์โดยใชซ้อฟตแ์วร์
เคร่ืองพิมพ ์HP คุณยงัสามารถตั้งค่าหวักระดาษโทรสารไดท่ี้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ตามท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภมิูภาค ขอ้มูลส่วนหวัของโทรสารเป็นขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมาย

การตั้งค่าหรือเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

3. แตะ Fax Header (หวักระดาษโทรสาร)

4. ป้อนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษทั แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

5. ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

โหมดตอบรับจะกาํหนดวา่เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้หรือไม่

● เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพรั์บโทรสารโดยอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายและโทรสารท่ีเขา้มา
ทั้งหมด

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

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

3. กดเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพื่อเปิดหรือปิด

คุณอาจเขา้ใชคุ้ณสมบติัน้ีไดเ้ช่นกนัโดยกด  (ปุ่ม Fax Status ) (สถานะโทรสาร) บนหนา้จอหลกั

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณจะสามารถกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนท่ีอุปกรณ์จะตอบรับสายเรียกเขา้อตัโนมติัได้

การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) มีความสาํคญัหากคุณมีเคร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพเ์พราะคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองตอบรับรับสาย
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย จาํนวนเสียงเรียกเขา้สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ

ตวัอยา่งเช่น ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์ตัโนมติัของคุณใหมี้จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ตํ่า และใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนคร้ังสูงสุดของเสียงเรียกเขา้ (จาํนวน
เสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพต์รวจ
พบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ืองจะรับโทรสาร หากสายนั้นเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับโทรศพัทจ์ะบนัทึกขอ้ความเขา้ไว้

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

3. แตะ Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)

4. สมัผสัเพื่อตั้งค่าจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้

5. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการคุณสมบติัเสียงโทรศพัทเ์ฉพาะ ทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย เม่ือคุณสมคัรบริการน้ี แต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศพัทท่ี์แตกต่างกนั คุณยงัสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายท่ีมีรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับเฉพาะได้

ถา้คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายท่ีมีสญัญาณเพื่อตอบรับเฉพาะ โปรดใหบ้ริษทัโทรศพัทก์าํหนดเสียงหน่ึงรูปแบบสาํหรับสายโทรศพัทแ์ละอีกหน่ึงรูปแบบสาํหรับสาย
โทรสาร HP ขอแนะนาํใหคุ้ณขอสญัญาณเพื่อตอบรับดงัสองหรือสามคร้ังสาํหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเคร่ืองพิมพต์รวจพบรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับเฉพาะ เคร่ืองจะ
รับสายนั้นและรับโทรสาร

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าสญัญาณ
เพื่อตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับท่ีกาํหนดโดย
บริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร 

หากคุณไม่มีการใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ใหใ้ชรู้ปแบบเสียงเรียกเขา้ตามค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ เสียงกร่ิงมาตรฐานทั้งหมด

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารไม่ไดเ้ม่ือปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลกั
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การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายโทรสารโดยอตัโนมติั

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมติั)

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

4. แตะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ)

5. จะปรากฏขอ้ความระบุวา่ ไม่ควรเปล่ียนการตั้งค่าน้ี นอกเสียจากวา่คุณจะมีหลายหมายเลขในสายโทรศพัทเ์ดียวกนั แตะ Yes (ใช่) เพื่อดาํเนินการต่อ

6. เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับสายโทรสาร

หากคุณไม่ทราบรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีกาํหนดไวใ้หส้าํหรับคุณ หรือไม่อยูใ่นรายการ ใหส้มัผสัท่ี Ring Pattern Detection (การตรวจหารูปแบบเสียง
เรียกเขา้) และจากนั้นปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

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

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายภายในและสายภายนอกแตกต่างกนั คุณจะตอ้งโทรไปยงัหมายเลข
โทรสารจากหมายเลขภายนอก 

การตั้งค่าชนิดการโทร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพื่อตั้งค่าโหมดการโทรระบบหมุนหรือการโทรระบบกด ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งมาจากโรงงานคือ ระบบหมุน หา้มเปล่ียนการตั้งค่าจนกวา่คุณจะทราบวา่สายโทรศพัท์
ของคุณไม่สามารถใชก้ารโทรระบบหมุนได้

หมายเหตุ: ตวัเลือกการโทรระบบกดจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งค่าชนิดการโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

3. กดเลือก Dial Type (ประเภทการโทร)

4. กดเพื่อเลือก Tone (แบบกด) หรือ Pulse (แบบหมุน)

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา
หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสารไดเ้น่ืองจากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่วา่ง เคร่ืองพิมพจ์ะพยายามโทรซํ้ าตามการตั้งค่าสาํหรับตวัเลือกโทรซํ้ า ใชข้ั้น
ตอนต่อไปน้ีเพื่อเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านตวัเลือก

● Busy redial (โทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่ง): หากมีการเปิดใชต้วัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าโดยอตัโนมติัเม่ือไดรั้บสญัญาณสายไม่วา่ง ค่าเร่ิมตน้คือ On (เปิด)

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

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

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

3. กดเลือก Auto Redial (โทรซ้ําอตัโนมตั)ิ

4. กดเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมือ่สายไม่ว่าง) , No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไม่มผู้ีรับสาย) , or Connection Problem Redial 
(โทรซ้ําปัญหาการเช่ือมต่อ) เพื่อเปิดหรือปิด

การตั้งความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งเคร่ืองของคุณและเคร่ืองโทรสารอ่ืนๆ เม่ือส่งและรับโทรสารได้

หากคุณใชร้ะบบใดระบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี อาจจาํเป็นตอ้งทาํการตั้งค่าความเร็วโทรสารใหช้า้ลง:

● บริการโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต

● ระบบ PBX (ระบบโทรศพัทแ์บบผา่นตูส้าขา - Private Branch Exchange)

● การรับส่งโทรสารผา่นระบบสนทนาทางอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (VoIP)

● โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหล้องใช ้ความเร็ว ท่ีชา้ลง ตารางต่อไปน้ีจะแสดงการตั้งความเร็วโทรสารท่ีมีใหใ้ชง้าน

ค่าความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 bps)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 bps)

Slow (ช้า) v.29 (9600 bps)

การตั้งค่าความเร็วโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

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

3. แตะ ความเร็ว

4. แตะเพื่อเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง

การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร
คุณสามารถเปล่ียนระดบัเสียงของโทรสารได้

การตั้งระดบัเสียงของโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)
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3. กดเลือก Fax Volume (ระดบัเสียงโทรสาร)

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

คุณอาจเขา้ใชคุ้ณสมบติัน้ีไดเ้ช่นกนัโดยกด  (ปุ่ม Fax Status ) (สถานะโทรสาร) บนหนา้จอหลกั

โทรสารและบริการโทรศัพท์ดจิติอล
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการโทรศพัทดิ์จิตอลแก่ลูกคา้ เช่น

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

● PBX: ระบบโทรศพัทแ์บบผา่นตูส้าขา (Private Branch Exchange - PBX)

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

● VoIP: บริการโทรศพัทร์าคาประหยดัเพื่อใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่ การรับส่งโทรสารผา่นระบบสนทนา
ทางอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (VoIP)

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การรับส่งโทรสารผา่นระบบสนทนาทางอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

เคร่ืองพิมพ ์HP ไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับการใชง้านกบับริการโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบเดิม หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบดิจิตอล (เช่น DSL/ADSL, 
PBX หรือ ISDN) คุณอาจตอ้งใชต้วักรองสญัญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอ็กหรือตวัแปลงสญัญาณเม่ือตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับรับส่งโทรสาร

หมายเหตุ: HP ไม่รับประกนัวา่เคร่ืองพิมพจ์ะใชง้านร่วมกบัผูใ้หบ้ริการหรือสายโทรศพัทร์ะบบดิจิตอลทั้งหมด ในสภาพแวดลอ้มท่ีใชง้านระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือ
ตวัแปลงดิจิตอลเป็นเป็นแอนะลอ็กทั้งหมด เราขอแนะนาํใหคุ้ณสอบถามบริษทัโทรศพัทโ์ดยตรงเก่ียวกบัตวัเลือกการตั้งค่าท่ีถกูตอ้งตามบริการสายโทรศพัทท่ี์ให้

การรับส่งโทรสารผ่านระบบสนทนาทางอนิเทอร์เน็ตโพรโทคอล
คุณสามารถสมคัรใชบ้ริการโทรศพัทร์าคาประหยดัได ้เพื่อใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพข์องคุณโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่ การรับส่งโทรสารผา่น
ระบบสนทนาทางอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (VoIP) 

ส่ิงต่อไปน้ีบ่งบอกวา่คุณอาจใชบ้ริการ VoIP อยู่

● หมุนรหสัการเขา้ถึงพิเศษพร้อมดว้ยหมายเลขโทรสาร

● มีกล่องแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท่ีต่อกบัอินเทอร์เน็ต และมีพอร์ตโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรับเช่ือมต่อโทรสาร

หมายเหตุ: คุณจะสามารถส่งและรับโทรสารไดเ้ฉพาะโดยการเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ต "1-LINE" บนเคร่ืองพิมพเ์ท่านั้น ซ่ึงหมายความวา่การเช่ือมต่อของ
คุณกบัอินเทอร์เน็ตตอ้งเกิดข้ึนผา่นกล่องแปลงสญัญาณ (ซ่ึงจะมีแจค็เสียบสายโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติสาํหรับการเช่ือมต่อโทรสาร) หรือผา่นบริษทัโทรศพัท์

คาํแนะนํา: การสนบัสนุนการส่งโทรสารแบบดั้งเดิมผา่นระบบโทรศพัทอิ์นเทอร์เน็ตโพรโทคอลมกัถูกจาํกดั หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหล้องใช้
ความเร็วโทรสารในระดบัตํ่าลง หรือปิดใชง้านโหมดการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโทรสาร (ECM) อยา่งไรกต็าม หากคุณปิด ECM คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารสี
ได้

หากมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไดจ้ากแผนกสนบัสนุนดา้นการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ห้
บริการในประเทศของคุณ

การใช้รายงาน
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยนัรายงานโดยอตัโนมติัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี ยงัสัง่พิมพร์ายงานระบบดว้ย
ตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ รายงานน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์
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ตามค่าเร่ิมตน้ จะมีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานเฉพาะเมื่อมีปัญหาในการส่งหรือรับโทรสารเท่านั้น ขอ้ความยนืยนัซ่ึงระบุวา่การส่งโทรสารเป็นท่ีสาํเร็จหรือไม่ จะ
ปรากฏข้ึนเป็นช่วงสั้นๆ บนจอแสดงผลแผงควบคุมหลงัจากการส่งในแต่ละคร้ัง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได ้คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคุมหรือซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือ
นอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกพิมพใ์หม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจน
ไม่สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ หวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพอ์ยูใ่นสภาพดีและไดรั้บการติดตั้งไวอ้ยา่งถูกตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชห้มึกพิมพ ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพร์ายงานยนืยนัการโทรสาร

● การพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของการส่งโทรสาร

● การพิมพแ์ละดูบนัทึกการรับและส่งโทรสาร

● การลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร

● การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ังล่าสุด

● การพิมพร์ายงานหมายเลขผูโ้ทร

● การดูประวติัการโทร

การพมิพ์รายงานยนืยนัการโทรสาร
คุณสามารถพิมพร์ายงานยนืยนัไม่วา่จะเป็นเม่ือโทรสารถูกส่ง หรือเม่ือโทรสารถูกส่งหรือไดรั้บ การตั้งค่าเร่ิมตน้คือ On (Fax Send) (เปิด (ส่งโทรสาร)) เม่ือปิดอยู ่
ขอ้ความยนืยนัจะปรากฎชัว่ครู่บนแผงควบคุมหลงัจากแต่ละโทรสารถกูส่งหรือไดรั้บ

การใช้การยนืยนัการโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

Off (ปิด) ไม่มีการพิมพร์ายงานยนืยนัการส่งโทรสาร เม่ือคุณส่งและรับโทรสารเป็นท่ีสาํเร็จ ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

เปิด (การส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการส่งโทรสารทุกชุด

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

พิมพร์ายงานยนืยนัการรับโทรสารทุกชุด

เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุด

การใส่รูปภาพของโทรสารไว้ในรายงาน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)
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3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

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

5. กดเลือก Fax Confirmation with image (การยนืยนัโทรสารดว้ยภาพ)

การพมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของการส่งโทรสาร
คุณสามารถกาํหนดค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหพ้ิมพร์ายงานโดยอตัโนมติัเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดขณะรับและส่งโทรสารได้

วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์เพือ่พมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของโทรสารโดยอตัโนมตัิ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Error Reports (รายงานขอ้ผดิพลาดโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับและส่งโทรสาร

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานขอ้ขดัขอ้งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโทรสาร

เปิด (การส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการส่งขอ้มูล ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

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

พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับขอ้มูล

การพมิพ์และดูบันทกึการรับและส่งโทรสาร
คุณสามารถพิมพบ์นัทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บและส่งไปแลว้

วธีิการพมิพ์บันทกึการรับส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. แตะ บันทกึการส่งโทรสาร 30 รายการสุดท้าย

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การล้างบันทกึการรับส่งโทรสาร
การลา้งบนัทึกโทรสารจะลบโทรสารทั้งหมดท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํดว้ย

การล้างบันทกึการรับส่งโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Tools

3. สมัผสัท่ี Clear Fax Logs/Memory (ลา้งบนัทึกขอ้มูลโทรสาร/หน่วยความจาํ)
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การพมิพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารทีส่่งไปคร้ังล่าสุด
รายงานรายการโทรสารครั้ งล่าสุดจะพิมพร์ายละเอียดของรายการโทรสารครั้ งล่าสุดท่ีเกิดข้ึน รายละเอียดต่างๆ รวมถึง หมายเลขโทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของ
โทรสาร

การพมิพ์รายงานรายการโทรสารคร้ังล่าสุด

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. กดเลือก Last Transaction (รายการบนัทึกสุดทา้ย)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การพมิพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
คุณสามารถพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารของหมายเลขผูโ้ทร

การพมิพ์รายงานประวตัหิมายเลขผู้โทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. แตะ Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโ้ทร)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การดูประวตักิารโทร
คุณสามารถดูรายการการโทรทั้งหมดท่ีปรากฏบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพป์ระวติัการโทร

การดูประวตักิารโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  ( สมุดโทรศัพท์ )

4. กดเลือก  ( Call history (ประวตักิารโทร) )

การตั้งค่าโทรสารเพิม่เตมิ
หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหใ้ชว้ธีิการใชง้านในบทน้ีเพื่อดาํเนินการตั้งค่าโทรสารใหเ้สร็จสมบูรณ์ เกบ็คู่มือเร่ิมตน้ใชง้าน
ของคุณไวเ้พื่อใชใ้นภายหลงั
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ในส่วนน้ี คุณจะไดเ้รียนรู้วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหก้ารส่งโทรสารสามารถทาํงานไดก้บัอุปกรณ์และบริการท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนั

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร

การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)

ก่อนเร่ิมการติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบวา่ประเทศ/ภมิูภาคของคุณใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนาํสาํหรับการตั้งค่าโทรสารจะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

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

หมายเหตุ: หากระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบขนาน HP ขอแนะนาํใหคุ้ณต่อสายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

ตาราง 5-1  ประเทศ/พืน้ทีท่ีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลมัเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เมก็ซิโก ฟิลิปปินส์ โปแลนด์

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร์ สเปน ไตห้วนั

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวยีดนาม   

หากคุณไม่แน่ใจวา่คุณมีระบบโทรศพัทช์นิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหต้รวจสอบกบัทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เลือกการตั้งค่าโทรสารท่ีถูกตอ้งสาํหรับบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

72 บท 5   โทรสาร THWW



● กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

● กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบโทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN

● กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกนั

● กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั

● กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัวอยซ์เมล์

● กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์

● กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล์

เลอืกการตั้งค่าโทรสารทีถู่กต้องสําหรับบ้านหรือสํานักงานของคุณ

เพื่อใหส้ามารถใชโ้ทรสารได ้คุณจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอุปกรณ์และบริการ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัเน่ืองจากคุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง และคุณอาจตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารบางอยา่งก่อนท่ีจะสามารถใช้
โทรสารได้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

2. เลือกทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีใชส้ายร่วมกบัโทรสาร

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

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ ซ่ึงใหบ้ริการโทรศพัทห์ลายหมายเลขพร้อมเสียงเรียก
เขา้ท่ีแตกต่างกนั

● สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีคุณจะใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

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

– คุณส่งและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผา่นทางการเช่ือมต่อแบบ dial-up ใช่หรือไม่

– คุณรับส่งขอ้ความอีเมลบ์นคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

– คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up
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● เคร่ืองตอบรับ: เคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● บริการฝากขอ้ความเสียง: การสมคัรใชง้านบริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณดว้ยหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชส้าํหรับการโทรเพื่อรับส่ง
โทรสารจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. จากตารางต่อไปน้ี ใหเ้ลือกอุปกรณ์และบริการทั้งหมดท่ีใชง้านไดก้บัการติดตั้งท่ีบา้นหรือสาํนกังานของคุณ จากนั้นดูการตั้งค่าโทรสารท่ีแนะนาํ ในบทน้ีจะมีคาํ
แนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับแต่ละกรณี

หมายเหตุ: หากการตั้งค่าท่ีบา้นหรือท่ีสาํนกังานของคุณไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นบทน้ี ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์หมือนเป็นโทรศพัทร์ะบบอะนาลอ็กปกติ ต่อปลายดา้นหน่ึงของ
สายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ช้สายร่วมกบัโทรสาร วธีิการตั้งค่าโทรสารทีแ่นะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียกเข้า
พเิศษ

สายสนทนา โมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ บริการฝากข้อความ
เสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสาย
สนทนา)

      กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

      กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบ
โทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN

      กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
อยูบ่นสายเดียวกนั

      กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
วอยซ์เมล์

      กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของ
คอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบั
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์
เมล์

กรณ ีA: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)

หากคุณมีสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากท่ีคุณจะไม่รับสายสนทนา และคุณไม่มีอุปกรณ์อ่ืนเช่ือมต่อกบัสายโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี
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ภาพ 5-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ทีม่สีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีกาํหนดในการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

กรณ ีB: ตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่ ีDSL

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

หมายเหตุ: หากคุณใชส้าย DSL แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด้
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ภาพ 5-2  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสญัญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการ DSL ของคุณ

3 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบั DSL

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. ต่อปลายดา้นหน่งของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL และต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

คุณอาจตอ้งเตรียมสายโทรศพัทเ์พิ่มเติมสาํหรับรูปแบบน้ี

3. ต่อสายโทรศพัทเ์พิ่มเติมจากตวัแยกสญัญาณ DSL ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีC: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่รีะบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN

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

● หากคุณใชอุ้ปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ PBX หรือ ISDN ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัพอร์ตท่ีออกแบบมาสาํหรับใชก้บัโทรสารและโทรศพัท ์
นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดต้ั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้วต่อไวท่ี้ประเภทสวติชท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับใชใ้นประเทศ/ภมิูภาคของคุณ หากทาํได้

หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหคุ้ณกาํหนดพอร์ตสาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทโ์ดยเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจจะกาํหนดพอร์ตหน่ึงสาํหรับโทรศพัท์
และกลุ่มโทรสาร 3 และอีกพอร์ตหน่ึงเป็นพอร์ตอเนกประสงค ์หากคุณพบปัญหาขณะเช่ือมต่อพอร์ตโทรสาร/โทรศพัทข์องอุปกรณ์แปลงสญัญาณ ISDN ให้
ลองใชพ้อร์ตท่ีกาํหนดใหเ้ป็นพอร์ตอเนกประสงค ์ซ่ึงอาจจะระบุวา่ "multi-comb" หรือคาํอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนองเดียวกนั

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหต้ั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "ปิด"

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

● คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีD: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดยีวกนั

หากคุณสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ท่ีทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย โดยท่ีแต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีแตกต่างกนั ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ 5-3  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. เปล่ียนการตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ใหต้รงกบัรูปแบบท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ: ตามค่าเร่ิมตน้ เคร่ืองพิมพไ์ดถ้กูกาํหนดใหต้อบรับเสียงเรียกเขา้ทุกรูปแบบ หากคุณไม่ตั้งค่าให ้Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) 
ตรงกบัรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีกาํหนดสาํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เคร่ืองพิมพอ์าจตอบรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไม่ตอบรับสายใดๆ

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่า
สญัญาณเพื่อตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับท่ี
กาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 

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

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีE: สายทีใ่ช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกนั

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณไม่มีอุปกรณ์สาํนกังานอ่ืนๆ (หรือบริการขอ้ความเสียง) บนสายโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้ง
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ 5-4  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้งานร่วมกนั

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศพัทโ์ดยตรงท่ีดา้นบนของสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพท่ี์มีปลัก๊เสียบผนงัมาพร้อมกนั

3. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถแยกระหวา่งสาย
สนทนากบัสายโทรสารได ้หากคุณไม่แน่ใจวา่สายท่ีเรียกเขา้นั้นเป็นสายสนทนาหรือไม่ คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หากตอ้งการติดตั้ง
เคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

4. รันการทดสอบโทรสาร
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หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัวอยซ์เมล์

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทอี์กดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์าม
ท่ีอธิบายในหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูรั้บโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

ภาพ 5-5  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการข้อความเสียง

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้คุณตอ้งเร่ิมส่งโทรสารดว้ยตนเองก่อนท่ีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจะรับสาย

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

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

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกนัเพื่อส่งโทรสารและต่อกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการเหล่าน้ีในการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

ภาพ 5-6  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

4. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

7. รันการทดสอบโทรสาร
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เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้าย DSL และใชส้ายโทรศพัทน์ั้นในการส่งโทรสาร ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีในการติดตั้งโทรสารของคุณ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์เสียบปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

4 Computer (คอมพิวเตอร์)

5 โมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: คุณจะตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน ตวัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และ พอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยก
โทรศพัท ์2 สาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยกแบบขนาน ซ่ึงมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ 5-7  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน
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4. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

6. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน (หรือท่ีเรียกกนัวา่ตวัคู่ต่อ) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยก
สายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยกแบบ
ขนาน ซ่ึงมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับรับและส่งโทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน (หรือท่ีเรียกกนัวา่ตวัคู่ต่อ) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยก
สายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยกแบบ
ขนาน ซ่ึงมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ 5-8  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

ภาพ 5-9  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3 ตวัแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

5 โทรศพัท์

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ใหห้าสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็แบบ dial-up สาํหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอด
สายดงักล่าวออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "ออก" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่ง
สายโทรสารและสายสนทนาไดใ้นกรณีน้ี หากคุณคาดวา่ สายท่ีโทรเขา้จะเป็นสายสนทนา คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หากตอ้งการตั้งค่า
เคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ และไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตนเอง

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

ใหใ้ชค้าํแนะนาํเหล่าน้ีหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเดม็ DSL/ADSL
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 โทรศพัท์

หมายเหตุ: คุณจะตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน ตวัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และ พอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยก
สายโทรศพัท ์2 สาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ 5-10  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL เพิ่มเติมเพื่อไม่
ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

2. ต่อปลายดา้นหน่งของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL และต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3. หากคุณมีระบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ตท่ีมีการแสดงป้ายช่ือไว ้2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้น เช่ือมต่อโทรศพัท์
เขา้กบัพอร์ตน้ี
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4. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาดว้ยหมายเลขโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ี
อธิบายไวใ้นส่วนน้ี

ภาพ 5-11  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้งานร่วมกนัพร้อมเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายเคร่ืองตอบรับของคุณจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีการเช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้น
เคร่ืองตอบรับโทรศพัท ์และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

3. ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ
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4. (ทางเลือก) หากเคร่ืองตอบรับโทรศพัทไ์ม่มีโทรศพัทม์าดว้ย เพื่อความสะดวก คุณอาจตอ้งการเช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองตอบรับโทรศพัทท่ี์
พอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อไปยงัโทรศพัทภ์ายนอกเน่ืองเพราะเคร่ืองตอบรับโทรศพัทโ์ทรศพัทข์องคุณ คุณสามารถซ้ือและใชต้วัแยกแบบขนาน 
(หรือท่ีเรียกกนัวา่ ตวัคู่ต่อ) เพื่อเช่ือมต่อทั้งเคร่ืองตอบรับโทรศพัทแ์ละโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

8. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทร
เขา้ในระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเสียงการรับโทรสารและทาํการรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณจะสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีJ: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็คอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัมีการเช่ือมต่อโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับโทรศพัทเ์ขา้กบัสายโทรศพัทน้ี์ดว้ย 
ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

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

● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน (หรือท่ีเรียกกนัวา่ตวัคู่ต่อ) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยก
สายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยกแบบ
ขนาน ซ่ึงมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ 5-12  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน
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ภาพ 5-13  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 พอร์ตโทรศพัท ์"IN" ท่ีคอมพิวเตอร์

3 พอร์ตโทรศพัท ์"OUT" ท่ีคอมพิวเตอร์

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

6 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

7 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ใหห้าสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็แบบ dial-up สาํหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอด
สายดงักล่าวออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดปลัก๊เคร่ืองตอบรับออกจากแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั และเช่ือมต่อกบัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์)

4. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5. (ทางเลือก) หากเคร่ืองตอบรับโทรศพัทไ์ม่มีโทรศพัทม์าดว้ย เพื่อความสะดวก คุณอาจตอ้งการเช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองตอบรับโทรศพัทท่ี์
พอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อไปยงัโทรศพัทภ์ายนอกเน่ืองเพราะเคร่ืองตอบรับโทรศพัทโ์ทรศพัทข์องคุณ คุณสามารถซ้ือและใชต้วัแยกแบบขนาน 
(หรือท่ีเรียกกนัวา่ ตวัคู่ต่อ) เพื่อเช่ือมต่อทั้งเคร่ืองตอบรับโทรศพัทแ์ละโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

6. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

7. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
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8. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

10. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทร
เขา้ในระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเสียงการรับโทรสารและทาํการรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณจะสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศพัทเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

8 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

หมายเหตุ: คุณจะตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน ตวัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และ พอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยก
สายโทรศพัท ์2 สาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั
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ภาพ 5-14  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL/ADSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ

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

2. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL/ADSL แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กบัตวัแยกสาย

4. ถอดสายเคร่ืองตอบรับจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีการเช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้น
เคร่ืองตอบรับโทรศพัท ์และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

8. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถรองรับได้

หมายเหตุ: จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/พื้นท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทร
เขา้ในระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเสียงการรับโทรสารและทาํการรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณจะสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงได้

หากคุณใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนัสาํหรับโทรศพัท ์โทรสาร และมีโมเดม็ DSL ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และวอยซ์เมล์

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั ใหใ้ชโ้มเดม็แบบ dial-up ของคอมพิวเตอร์บนสายโทรศพัทเ์ดียวกนัน้ี และสมคัรใชบ้ริการ
ขอ้ความเสียงผา่นบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทช์องคุณ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรับโทรสารไดอ้ตัโนมติัหากคุณใชบ้ริการขอ้ความเสียงท่ีหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับสายของโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสารดว้ย
ตวัเอง ซ่ึงหมายความวา่ คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตวัคุณเอง หากคุณตอ้งการรับโทรสารโดยอตัโนมติัแทน ใหติ้ดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัร
ใชบ้ริการสญัญาณเสียงแบบเฉพาะ หรือขอสายโทรศพัทอี์กสายแยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น คุณไม่
สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต
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การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

● หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกแบบขนาน (หรือท่ีเรียกกนัวา่ตวัคู่ต่อ) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสาย
แบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกแบบอนุกรม หรือตวัแยก
แบบขนาน ซ่ึงมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ 5-15  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทอ์ยูส่องพอร์ต ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพด์งัต่อไปน้ี:

ภาพ 5-16  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

4 โทรศพัท์

หากต้องการตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ใหห้าสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็แบบ dial-up สาํหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอด
สายดงักล่าวออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "ออก" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้
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6. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการติดตั้งอยา่งถูกตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณติดตั้ง
เคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ การทดสอบมีดงัน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพร์ายงานท่ีมีผลลพัธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจสอบรายงานเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ และทาํการทดสอบอีก
คร้ัง

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบับหมึกพิมพไ์ดรั้บการติดตั้งแลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ก่อนทาํการทดสอบ

3. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลง เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น สมัผสัท่ี  ( Setup (การตั้งค่า) )

4. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

5. แตะ Tools (เคร่ืองมอื) แลว้แตะ Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

6. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบผา่นและคุณประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพื่อตรวจสอบวา่การตั้งค่าถูกตอ้ง 
การตั้งค่าโทรสารวา่งเปล่าหรือไม่ถูกตอ้ง สามารถเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาการรับส่งโทรสารได้

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพื่อหาขอ้มูลท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

THWW การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม 91



6 บริการบนเวบ็

เคร่ืองพิมพมี์โซลชูนัท่ีใชเ้วบ็อนัทนัสมยัซ่ึงสามารถช่วยใหคุ้ณเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว รับและพิมพเ์อกสารไดเ้ร็วยิง่ข้ึน โดยมีความยุง่ยากลดลง ทั้งหมดน้ี
สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์

หมายเหตุ:  เม่ือตอ้งการใชคุ้ณสมบติัเวบ็ดงักล่าว เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (ผา่นสายอีเธอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) คุณไม่สามารถใช้
คุณลกัษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การใชบ้ริการทางเวบ็

● การลบบริการทางเวบ็

บริการทางเวบ็คอือะไร
HP ePrint

● HP ePrint ของ HP เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงง่ายเพียง
ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีกาํหนดไวใ้หก้บัเคร่ืองพิมพ ์เม่ือคุณเปิดใชง้านบริการบนเวบ็ท่ีเคร่ืองพิมพ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์พิเศษ หากคุณ
สามารถส่งอีเมล คุณกส็ามารถพิมพไ์ดจ้ากทุกท่ีโดยใช ้HP ePrint

หมายเหตุ: คุณสามารถลงทะเบียนสาํหรับบญัชีบน HP Connected (อาจไม่มีใหเ้ลือกใชง้านในบางประเทศ/ภมิูภาค) และลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อกาํหนดค่าการ
ตั้งค่า ePrint

เม่ือคุณมีการลงทะเบียนสาํหรับบญัชีบน HP Connected (อาจไม่มีใหเ้ลือกใชง้านในบางประเทศ/ภมิูภาค) คุณสามารถลงช่ือเขา้ใช ้เพื่อดู HP ePrint 
สถานะงาน จดัการ HP ePrint คิวเคร่ืองพิมพ ์ควบคุมผูท่ี้สามารถใช ้HP ePrint อีเมลแอดเดรสเคร่ืองพิมพข์องคุณในการพิมพ ์และรับวธีิใชส้าํหรับ 
HP ePrint

Print Apps (แอพพลเิคชันการพมิพ์)

● ดว้ยแอพพลิเคชนัการพิมพ ์คุณสามารถสแกนและจดัเกบ็เอกสารแบบดิจิตอลบนเวบ็ และยงัสามารถเขา้ถึงและแชร์เน้ือหา และอ่ืนๆ อีกมากมาย

การตั้งค่าบริการทางเวบ็
ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่า Web Services ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อ Ethernet หรือเครือข่ายไร้สาย

หากตอ้งการตั้งค่าบริการทางเวบ็ ใหใ้ชว้ธีิใดวธีิหน่ึงต่อไปน้ี
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การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้แผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลง เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น สมัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) ) 

2. กดเลือก การตั้งค่า Web Services (บริการทางเวบ็)

3. กดเลือก ยอมรับ เพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้านของบริการทางเวบ็และเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

4. บนหนา้จอท่ีปรากฏข้ึนมา ใหส้มัผสัท่ี OK (ตกลง) เพื่อใหเ้คร่ืองพิมพส์ามารถตรวจสอบอพัเดตผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: ถา้มีการแสดงขอ้ความพร้อมตส์าํหรับการตั้งค่าพร็อกซี และหากเครือข่ายของุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซ่ี ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อทาํการ
ตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. หากมีการแสดงผลหนา้จอ Printer Update Options (ตวัเลือกอพัเดตเคร่ืองพิมพ)์ ใหเ้ลือกหน่ึงในตวัเลือกน้ี

6. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

3. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) ใหค้ลิกท่ี Setup (การตั้งค่า) คลิกท่ี Continue (ดาํเนินการต่อ) และปฏิบติัตามคาํ
แนะนาํบนหนา้จอเพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใช้

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือการอพัเดตพร้อมใชง้าน การอพัเดตจะถกูดาวนโ์หลดและติดตั้งโดยอตัโนมติั จากนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะรีสตาร์ต

หมายเหตุ: ถา้มีการแสดงขอ้ความพร้อมตส์าํหรับการตั้งค่าพร็อกซี และหากเครือข่ายของุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซ่ี ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อทาํการ
ตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP(Windows) 

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Printer Home Page (EWS) (โฮมเพจของเคร่ืองพิมพ ์(EWS)) ภายใต ้Print (พิมพ)์

3. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

4. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) ใหค้ลิกท่ี Setup (การตั้งค่า) คลิกท่ี Continue (ดาํเนินการต่อ) และปฏิบติัตามคาํ
แนะนาํบนหนา้จอเพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใช้

5. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือการอพัเดตพร้อมใชง้าน การอพัเดตจะถกูดาวนโ์หลดและติดตั้งโดยอตัโนมติั จากนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะรีสตาร์ต

หมายเหตุ: ถา้มีการแสดงขอ้ความพร้อมตส์าํหรับการตั้งค่าพร็อกซี และหากเครือข่ายของุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซ่ี ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อทาํการ
ตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียด ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่ายชองคุณ หรือเจา้หนา้ท่ีผูท้าํการตั้งค่าเครือข่าย

6. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การใช้บริการทางเวบ็
หวัขอ้ต่อไปน้ีจะอธิบายวธีิใชง้านและกาํหนดค่าบริการทางเวบ็

● HP ePrint 

● แอปพลิเคชนัการพิมพ์

HP ePrint

การจะใช ้HP ePrint ใหท้าํดงัต่อไปน้ี:

● ใหแ้น่ใจวา่คุณมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาท่ีเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตและอีเมลได้

● เปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการและการกาํหนดการตั้งค่า HP ePrint และเรียนรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะล่าสุด ใหไ้ปท่ี HP Connected 
(www.hpconnected.com) อาจไม่สามารถเลือกใชง้านไซตน้ี์ไดใ้นบางประเทศ/ภมิูภาค 

การพมิพ์เอกสารโดยใช้ HP ePrint

1. ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนัอีเมล

2. สร้างขอ้ความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบไฟลท่ี์คุณตอ้งการพิมพ์

3. ป้อนท่ีอยูอี่เมล HP ePrint ลงในช่อง “To” (ถึง) จากนั้นเลือกตวัเลือกท่ีจะส่งขอ้ความอีเมล

หมายเหตุ: อยา่ป้อนท่ีอยูอี่เมลเพิ่มเติมไม่วา่จะในฟิลด ์"To" หรือ "Cc" เซิร์ฟเวอร์ HP ePrint จะไม่รับงานพิมพถ์า้มีหลายท่ีอยูอี่เมลปรากฎอยู่

วธีิการค้นหาทีอ่ยู่อเีมล HP ePrint

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( HP ePrint ) 

2. สมัผสั Print Info (พิมพข์อ้มูล) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูลท่ีมีรหสัเคร่ืองพิมพแ์ละคาํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิกาํหนดอีเมลแอดเดรสเอง

วธีิการปิด HP ePrint

1. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( HP ePrint ) และจากนั้น สมัผสัท่ี 

 (Web Services Settings (การตั้งค่าการบริการทางเวบ็))

2. กดเลือก HP ePrint จากนั้นกดเลือก Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ออกทั้งหมด โปรดดูท่ี การลบบริการทางเวบ็ 

แอปพลเิคชันการพมิพ์
แอปพลิเคชนัการพิมพช่์วยใหคุ้ณสามารถคน้หาและพิมพเ์น้ือหาทางเวบ็ท่ีกาํหนดรูปแบบสาํเร็จไวไ้ดอ้ยา่งง่ายดายและโดยตรงจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ
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หากต้องการใช้ แอปพลเิคชันการพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหส้มัผสัท่ี แอพพลเิคชัน

2. สมัผสัท่ีโปรแกรมการพิมพท่ี์คุณตอ้งการ

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั แอปพลิเคชนัการพิมพ ์แต่ละรายการ ใหไ้ปท่ี HP Connected (www.hpconnected.com) อาจไม่สามารถ
เลือกใชง้านไซตน้ี์ไดใ้นบางประเทศ/ภมิูภาค

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเพิ่ม กาํหนดค่า หรือลบ แอปพลิเคชนัการพิมพ ์และตั้งค่าลาํดบัก่อนหลงัในการปรากฏบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพข์องคุณ ใหไ้ปท่ี HP 
Connected (www.hpconnected.com) อาจไม่สามารถเลือกใชง้านไซตน้ี์ไดใ้นบางประเทศ/ภูมิภาค

คุณยงัสามารถปิดใชง้าน แอปพลิเคชนัการพิมพ ์ไดจ้าก EWS

หากตอ้งการทาํเช่นนั้น ใหเ้ปิด EWS (ดูท่ี เปิด Embedded Web Server) คลิกท่ีแทบ็ Web Services (บริการทางเวบ็) และปิดใชก้ารตั้งค่า หรือคลิกท่ี
แทบ็ Settings (การตั้งค่า) และเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการบนหนา้ Administrator Settings (การตั้งค่าผูดู้แลระบบ)

การลบบริการทางเวบ็
ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อนาํ Web Services ออก

การนํา Web Services ออก โดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( HP ePrint ) และจากนั้น สมัผสัท่ี  (Web 

Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็))

2. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็)

การนํา Web Services ออกโดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกแทบ็ Web Services (บริการทางเวบ็) จากนั้นคลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็) ในส่วน Web Services 
Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็)

3. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็) 

4. คลิก Yes (ใช่) เพื่อลบบริการทางเวบ็ออกจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ
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7 การใช้หมกึพมิพ์

เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุดจากเคร่ืองพิมพ ์คุณตอ้งดาํเนินขั้นตอนการดูแลรักษาง่ายๆ บางประการ

คาํแนะนํา: หากคุณมีปัญหาในทาํสาํเนาเอกสาร โปรดดู ปัญหาการพิมพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ขอ้มูลเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพแ์ละหวัพิมพ์

● มีการใชห้มึกพิมพสี์บางส่วน แมว้า่จะมีการพิมพโ์ดยใชเ้ฉพาะตลบัหมึกพิมพสี์ดาํเท่านั้น

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก

● การเกบ็อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

● การจดัเกบ็ขอ้มูลการใชแ้บบไม่ระบุช่ือ

● ขอ้มูลการรับประกนัตลบัหมึกพิมพ์

ข้อมูลเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์และหัวพมิพ์
เคลด็ลบัดงัต่อไปน้ีจะช่วยในการรักษาคุณภาพของตลบัหมึกพิมพข์อง HP และเพื่อใหแ้น่ใจในคุณภาพงานพิมพอ์ยา่งสมํ่าเสมอ

● คาํแนะนาํในคู่มือน้ีใชส้าํหรับการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์และไม่ใชส้าํหรับการติดตั้งคร้ังแรก

● จดัเกบ็ตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมดไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมท่ีปิดผนึกไวจ้นกวา่จะใชง้าน

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การปิดเคร่ืองพิมพ ์

● จดัเกบ็ตลบัหมึกพิมพไ์วท่ี้อุณหภมิูหอ้ง (15-35° C หรือ 59-95° F)

● อยา่ทาํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยไม่จาํเป็น เพราะจะทาํใหเ้ปลืองหมึกและทาํใหต้ลบัหมึกพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

● ดูแลรักษาตลบัหมึกพิมพด์ว้ยความระมดัระวงั การทาํตลบัหมึกพิมพห์ล่น กระแทก หรือถืออยา่งไม่ระมดัระวงัในระหวา่งการติดตั้ง สามารถเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิด
ปัญหาในการพิมพช์ัว่คราวได้

● หากคุณกาํลงัเคล่ือนยา้ยเคร่ืองพิมพ ์ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหห้มึกพิมพร่ั์วไหลออกจากเคร่ืองพิมพ ์หรือเกิดความเสียหายอ่ืนแก่เคร่ืองพิมพ:์

– อยา่ลืมปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) รอจนกวา่เสียงจากภายในเคร่ืองพิมพท่ี์ทาํงานอยูทุ่กเสียงหยดุลงก่อนถอดปลัก๊

เคร่ืองพิมพ์

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไม่มีการถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกหลงัติดตั้ง

– เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเคล่ือนยา้ยโดยวางในแนวราบ ไม่ควรวางตะแคงดา้นขา้ง เอาดา้นหนา้หรือดา้นหลงัลง หรือคว ํ่าดา้นบนลง
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ข้อควรระวงั: HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมดโดยเร็วท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาคุณภาพงานพิมพ ์และอาจทาํใหมี้การใชห้มึกมากข้ึน หรือทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบหมึกพิมพ ์หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะมีตลบัหมึกพิมพท่ี์หมึกหมดโดยเดด็ขาด

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพน้ี์ไม่ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใชง้านกบัระบบการจ่ายหมึกอยา่งต่อเน่ือง หากตอ้งการดาํเนินการพิมพต่์อ ใหถ้อดระบบการจ่ายหมึกอยา่งต่อเน่ือง
ออก และติดตั้งตลบัหมึกของแทจ้าก HP (หรือตลบัหมึกท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัได)้

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชง้านกบัตลบัหมึกพิมพจ์นกระทัง่หมึกหมด การเติมหมึกเขา้ในตลบัหมึกก่อนท่ีหมึกจะหมดอาจทาํให้
เคร่ืองพิมพข์องคุณทาํงานผดิปกติได ้หากเกิดกรณีน้ีข้ึน ใหใ้ส่ตลบัหมึกใหม่ (ตลบัหมึกของแทจ้าก HP หรือตลบัหมึกท่ีสามารถใชง้านร่วมกนัได)้ เพื่อดาํเนินการพิมพ์
ต่อ

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

มกีารใช้หมกึพมิพ์สีบางส่วน แม้ว่าจะมกีารพมิพ์โดยใช้เฉพาะตลบัหมกึพมิพ์สีดาํเท่าน้ัน
มีการใชห้มึกพิมพใ์นหลายวธีิตามกระบวนการพิมพข์อง Inkjet โดยทัว่ไปแลว้ จะมีการใชห้มึกในตลบัหมึกพิมพส์าํหรับการพิมพเ์อกสาร ภาพถ่าย และส่ือพิมพอ่ื์นๆ 
อยา่งไรกต็าม ระบบจะตอ้งใชห้มึกพิมพบ์างส่วนเพื่อรักษาคุณภาพของหวัพิมพ ์หมึกพิมพบ์างส่วนอาจตกคา้งหลงเหลืออยู ่และหมึกพิมพบ์างส่วนอาจจางหายไป สาํหรับ
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ ์ใหไ้ปท่ี www.hp.com/go/learnaboutsupplies และคลิกท่ี HP Ink (หมึกพิมพ ์HP) (คุณอาจตอ้งเลือก
ประเทศ/ภมิูภาคของคุณ โดยใชปุ่้ม Select Country (เลือกประเทศ) บนหนา้)

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์รือจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

▲ จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี  (Ink (หมึกพิมพ)์) เพื่อตรวจ

สอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: ขอ้ความเตือนระดบัหมึกและตวัแสดงจะใหข้อ้มูลโดยประมาณสาํหรับการเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบั
หมึกใหม่เพื่อเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่เคร่ืองจะแจง้เตือนใหคุ้ณดาํเนินการ

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่
ปรากฏข้ึน

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

เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดูท่ี โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

หากคุณยงัไม่มีการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเคร่ืองพิมพ ์โปรดดูท่ี สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก

หมายเหตุ: ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น
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หมายเหตุ: ตลบัหมึกพิมพบ์างรุ่นไม่มีในทุกประเทศ/พื้นท่ี

ข้อควรระวงั: HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมดโดยเร็วท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาคุณภาพงานพิมพ ์และอาจทาํใหมี้การใชห้มึกมากข้ึน หรือทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบหมึกพิมพ ์หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะมีตลบัหมึกพิมพท่ี์หมึกหมดโดยเดด็ขาด

หากต้องการเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์

1. ตรวจสอบดูวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูห่รือไม่

2. เปิดฝาครอบเขา้ถึงตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: รอจนกระทัง่แคร่ตลบับรรจุหมึกหยดุเคล่ือนท่ีก่อนท่ีจะดาํเนินการต่อไป

3. กดท่ีดา้นหนา้ของตลบัหมึกพิมพเ์พื่อปลดออก และจากนั้น นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องเสียบ

4. นาํตลบัหมึกพิมพใ์หม่ออกจากบรรจุภณัฑ์

5. ใชต้วัอกัษรท่ีมีการระบุรหสัสีเพื่อช่วยระบุสี เล่ือนตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องเสียบท่ีวา่งอยู ่จนกระทัง่ติดตั้งเขา้กบัช่องเสียบไวอ้ยา่งแน่นหนา

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ตวัอกัษรท่ีมีการระบุรหสัสีซ่ึงอยูบ่นตลบัหมึกพิมพส์อดคลอ้งกบัช่องเสียบ
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6. ทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 3 ถึง 5 เม่ือตอ้งการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละอนั

7. ปิดฝาครอบเขา้ถึงตลบัหมึกพิมพ์

ส่ังซ้ือตลบับรรจุหมกึ
ในการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหไ้ปท่ี www.hp.com (ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น) บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพแ์บบ
ออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค อยา่งไรกต็าม หลายประเทศมีขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือทางโทรศพัท ์การคน้หาร้านคา้ในทอ้งถ่ิน และการพิมพร์า
ยการชอ้ปป้ิง นอกจากน้ี คุณยงัสามารถไปท่ีหนา้ www.hp.com/buy/supplies เพื่อรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ ์HP ในประเทศของคุณ

ใชแ้ต่ตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนท่ีมีหมายเลขตรงกบัตลบับรรจุหมึกท่ีคุณกาํลงัจะเปล่ียนเท่านั้น คุณสามารถดูหมายเลขตลบัหมึกพิมพไ์ดท่ี้:

● ในเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ใหค้ลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมอื) ภายใต ้Product Information (ขอ้มูลผลิตภณัฑ)์ ใหค้ลิก Ink Gauge (มาตรวดั
ระดบัหมึก) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

● บนรายงานสถานะเคร่ืองพิมพ ์(โปรดดูท่ี ทาํความเขา้ใจรายงานเคร่ืองพิมพ)์

● บนฉลากของตลบับรรจุหมึกท่ีคุณกาํลงัจะเปล่ียน

● บนสต๊ิกเกอร์ภายในเคร่ืองพิมพ ์เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพเ์พื่อหาสต๊ิกเกอร์

หมายเหตุ: ตลบับรรจุหมึกสาํหรับตดิตั้ง ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ม่มีวางจาํหน่ายในแบบแยกซ้ือ

การเกบ็อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์
คุณสามารถติดตั้งตลบัหมึกพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพเ์ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติได ้อยา่งไรกต็าม เพื่อใหต้ลบัหมึกพิมพใ์ชง้านไดน้าน ควรปิดใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยา่งถกูตอ้งเม่ือ
ไม่มีการใชง้านเคร่ืองพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การปิดเคร่ืองพิมพ ์

การจดัเกบ็ข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุช่ือ
ตลบัหมึกพิมพ ์HP ท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพน้ี์ประกอบดว้ยชิปหน่วยความจาํท่ีช่วยการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี ชิปหน่วยความจาํจะเกบ็ชุดของขอ้มูลท่ีไม่มีการระบุ
ช่ือเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองพิมพ ์ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลต่อไปน้ี: จาํนวนหนา้ท่ีพิมพโ์ดยใชต้ลบัหมึกดงักล่าว พื้นท่ีหนา้เอกสาร ความถ่ีในการพิมพแ์ละโหมดการพิมพท่ี์ใช้

โดยขอ้มูลน้ีจะช่วยให ้HP สามารถออกแบบเคร่ืองพิมพใ์นอนาคตใหต้อบสนองต่อความตอ้งการทางการพิมพข์องลกูคา้ได ้ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากชิปหน่วยความจาํตลบั
หมึกพิมพจ์ะไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้พื่อระบุลกูคา้หรือผูใ้ชต้ลบัหมึกพิมพห์รือเคร่ืองพิมพไ์ด้

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

บุคคลภายนอกท่ีครอบครองตลบัหมึกพิมพน้ี์อาจเขา้ใชข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือบนชิปหน่วยความจาํ ถา้คุณไม่ตอ้งการใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลน้ี คุณสามารถปรับใหชิ้ปน้ีให้
ไม่ทาํงาน อยา่งไรกต็าม หลงัจากปรับใหชิ้ปทาํงานไม่ไดแ้ลว้ คุณจะไม่สามารถใชง้านตลบัหมึกนั้นในเคร่ืองพิมพ ์HP

ถา้คุณกงัวลเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือน้ี คุณสามารถทาํใหข้อ้มูลน้ีเขา้ใชง้านไม่ไดโ้ดยการปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มูลการใช้
เคร่ืองพิมพไ์ด้
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วธีิปิดฟังก์ชันข้อมูลการใช้งาน

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. สมัผสัท่ี Preferences (ค่ากาํหนด) และจากนั้น สมัผสัท่ี Store Anonymous Usage Information (จดัเกบ็ขอ้มูลการใชแ้บบไม่ระบุตวั
ตน) เพื่อปิดใช้

หมายเหตุ: เปิดฟังกช์ัน่แสดงขอ้มูลการใชง้าน โดยคืนค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ดูรายละเอียดวธีิคืนค่าเร่ิมตน้ไดจ้าก คืนค่าเร่ิมตน้และการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน 

หมายเหตุ: คุณสามารถใชต้ลบัหมึกต่อไปไดใ้นเคร่ืองพิมพข์อง HP ถา้คุณปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มูลการใชง้านของเคร่ืองพิมพ์

ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึพมิพ์
จะมีการบงัคบัใชก้ารรับประกนัตลบับรรจุหมึกของ HP เม่ือตลบับรรจุหมึกถูกใชก้บัอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีกาํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมผลิตภณัฑห์มึก
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผดิประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในระหวา่งท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลารับประกนั ผลิตภณัฑจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานตราบเท่าท่ีหมึกพิมพ ์HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั 
สามารถดูวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนัไดบ้นผลิตภณัฑ ์โดยอยูใ่นรูปแบบ ปปปป/ดด
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8 การตั้งค่าเครือข่าย

ค่าขั้นสูงเพิ่มเติมมีใหเ้ลือกใชจ้ากหนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(Embedded Web Servers หรือ EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

● การเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่าย

● การใช ้Wi-Fi Direct

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์สําหรับการส่ือสารไร้สาย
● ก่อนเร่ิมใชง้าน

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ

● การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ

● การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ใหดู้ท่ี ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าและการใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย โปรดไปท่ี HP Wireless Printing Center 
( www.hp.com/go/wirelessprinting )

ก่อนเร่ิมใช้งาน
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่ายโดยใชส้าย Ethernet

● เครือข่ายไร้สายไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● เคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั (ซบัเน็ต)

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์ระบบอาจขอใหคุ้ณป้อนช่ือเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหสัผา่นของระบบไร้สาย

● ช่ือเครือข่ายไร้สายคือช่ือของเครือข่ายไร้สายของคุณ

● รหสัผา่นเครือข่ายไร้สายจะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใชร้หสัวลี WPA 
หรือคีย ์WEP อยา่งใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งการ

หากคุณยงัไม่ไดเ้ปล่ียนช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัตั้งแต่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจคน้หาขอ้มูลน้ีไดท่ี้ดา้นหลงัหรือดา้นขา้งของเราเตอร์ไร้สาย

หากคุณไม่พบช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัหรือไม่สามารถจาํขอ้มูลน้ีได ้โปรดดูเอกสารคู่มือท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยงั
คน้หาขอ้มูลน้ีไม่พบ ใหติ้ดต่อผูดู้แลเครือข่ายหรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี (Wireless (ไร้สาย))

2. กดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

3. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

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

5. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏข้ึนเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

หากคุณใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์มีการเช่ือมต่อแบบอ่ืน เช่น การเช่ือมต่อ USB ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํใน การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ เพื่อติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สาย
ของคุณ

การเปลีย่นประเภทการเช่ือมต่อ
เม่ือคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายแลว้ คุณจะสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ 
(เช่น จากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) ได้

หมายเหตุ: การต่อสาย Ethernet เป็นการปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Windows)

1. ถอดสายเคเบิล Ethernet ออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. เรียกใช ้Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) เพื่อทาํการเช่ือมต่อแบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การติดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ในเครือข่ายไร้สายของคุณ

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (Windows) 

ก่อนท่ีคุณจะดาํเนินการต่อ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

3. คลิกท่ี Device Setup & Software (การตั้งค่าและซอฟตแ์วร์อุปกรณ์)

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

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (OS X) 

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้123.hp.com เพื่อเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์ใหเ้ป็นระบบไร้สาย
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 ศึกษาเพิ่มเติมถึงวธีิเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

วธีิการเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet(Windows)

● เช่ือมต่อสาย USB หรือสาย Ethernet กบัเคร่ืองพิมพ์

วธีิการเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet(OS X)

1. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

2. คลิก เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์

3. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากหนา้ต่างดา้นซา้ย แลว้คลิก - ท่ีดา้นล่างของรายการ ทาํเช่นเดียวกนัสาํหรับรายการแฟกซ์ ถา้มีอยูใ่นการเช่ือมต่อปัจจุบนั

4. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ โดยใชส้ายเคเบิล USB หรืออีเทอร์เน็ต

5. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

6. เลือกเคร่ืองพิมพใ์หม่จากรายการ

7. เลือกช่ือรุ่นเคร่ืองพิมพข์องคุณจากเมนูป๊อปอพั Use (ใชง้าน)

8. คลิกท่ี Add (เพิ่ม)

การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
พิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ ์
ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากมีปัญหาเก่ียวกบัการเช่ือมต่อระบบไร้สาย หรือหากการเช่ือมต่อไร้สายลม้เหลว รายงานการทดสอบระบบไร้สายจะมี
การแสดงขอ้มูลการวนิิจฉยัดว้ยเช่นกนั หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

วธีิการพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  (ปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ) และจากนั้น 

สมัผสัท่ี  ( Settings (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

เปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์
ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะสวา่งข้ึน เม่ือระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงาน

หมายเหตุ: การเช่ือมต่อสาย Ethernet ไปยงัเคร่ืองพิมพจ์ะปิดระบบไร้สายและไฟแบบไร้สายโดยอตัโนมติั
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1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  (ปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ) และจากนั้น 

สมัผสัท่ี  ( Settings (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

3. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพื่อเปิดหรือปิด

การเปลีย่นการตั้งค่าเครือข่าย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถตั้งค่าและจดัการการเช่ือมต่อแบบไร้สายสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ และดาํเนินงานการจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
รวมถึงการเรียกดูหรือแกไ้ขค่าเครือข่าย การเรียกคืนค่าเร่ิมตน้ของเครือข่าย การเปิดและปิดฟังกช์ัน่ไร้สาย

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

การพมิพ์การตั้งค่าเครือข่าย

ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด สมัผสัท่ี  (Wireless (ไร้สาย)) หรือ 

(Ethernet) เพื่อแสดงผลหนา้จอสถานะเครือข่าย กดเลือก Print Details (พิมพร์ายละเอียด) เพื่อพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย

● จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( Setup (การตั้งค่า) ) สมัผสัท่ี 

รายงาน , และจากนั้น สมัผสัท่ี Network Configuration Report (รายงานการกาํหนดค่าเครือข่าย) 

การตั้งค่าความเร็วลงิค์

คุณสามารถเปล่ียนความเร็วท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายได ้ค่าเร่ิมตน้คือ Automatic (อตัโนมติั)

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( Setup (การตั้งค่า) ) และจากนั้น 

สมัผสัท่ี Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Ethernet Settings (ค่า Ethernet)

3. เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก Link Speed (ความเร็วในการเช่ือมต่อ)

5. กดเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคุณ

การเปลีย่นการตั้งค่า IP

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

คาํแนะนํา: ก่อนท่ีจะตั้งค่า IP แอดเดรสดว้ยตนเอง ขอแนะนาํใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายก่อนโดยใชโ้หมดอตัโนมติั การทาํเช่นน้ีช่วยใหเ้ราเตอร์กาํหนดการตั้ง
ค่าอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์เช่น ซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้ และ DNS แอดเดรส
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ข้อควรระวงั: โปรดกาํหนด IP แอดเดรสดว้ยความรอบคอบ หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถกูตอ้งขณะติดตั้ง องคป์ระกอบเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองพิมพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี  ( Setup (การตั้งค่า) ) และจากนั้น 

สมัผสัท่ี Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Ethernet Settings (ค่า Ethernet) หรือ Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)

3. กดเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก IP Settings (ค่า IP)

จะปรากฏขอ้ความเตือนวา่การเปล่ียน IP แอดเดรสจะลบเคร่ืองพิมพอ์อกจากเครือข่าย แตะ OK (ตกลง) เพื่อดาํเนินการต่อ

5. หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าดว้ยตนเอง ใหส้มัผสัท่ี Manual (Static) (ดว้ยตนเอง (สถิต)) และจากนั้น ป้อนขอ้มูลท่ีเหมาะสมสาํหรับการตั้งค่าดงัต่อไป
น้ี:

● IP Address (ทีอ่ยู่ IP)

● Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)

● Default Gateway (เกตเวย์เร่ิมต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

6. ป้อนการเปล่ียนแปลงของคุณแลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. กดเลือก OK (ตกลง)

การใช้ Wi-Fi Direct
ดว้ย Wi-Fi Direct คุณสามารถพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถใชง้านแบบไร้สายได—้โดยไม่ตอ้งมีการเช่ือมต่อ
เขา้กบัเครือข่ายไร้สายท่ีมีอยู่

แนวทางปฏบิัตใินการใช้ Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

– หากคุณใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP

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

– ถา้คุณตอ้งการใชอุ้ปกรณ์พกพา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชง้านร่วมกนัไดแ้ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีเวบ็ไซต ์
HP Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษา
ของคุณ คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Wi-Fi Direct สาํหรับเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่

● คุณสามารถใชก้ารเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct เดียวกนัไดก้บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดหา้เคร่ือง

● Wi-Fi Direct สามารถใชง้านไดแ้มข้ณะเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB หรือกบัเครือข่ายโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● Wi-Fi Direct ไม่สามารถใชใ้นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือเคร่ืองพิมพก์บัอินเทอร์เน็ต
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วธีิการเปิด Wi-Fi Direct

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี (Wi-Fi Direct)

2. กดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

3. ถา้จอแสดงผลแจง้วา่ Wi-Fi Direct เป็น Off (ปิด) แตะ Wi-Fi Direct แลว้เปิดใชง้าน

คาํแนะนํา: คุณยงัสามารถเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้EWS โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาทีใ่ช้งานไร้สายได้ซ่ึงสนับสนุน Wi-Fi Direct

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งปลัก๊อิน HP Print Service เวอร์ชัน่ล่าสุดลงในอุปกรณ์พกพาของคุณแลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดปลัก๊อินน้ีไดจ้าก Google 
Play

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi Direct บนอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

3. จากอุปกรณ์พกพา ใหเ้ลือกเอกสารจากแอพพลิเคชัน่ท่ีพิมพเ์อกสารได ้แลว้เลือกตวัเลือกพิมพเ์อกสาร

รายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์มีอยูจ่ะปรากฏข้ึน

4. จากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์สามารถเลือกใชง้านได ้ใหเ้ลือกช่ือ Wi-Fi Direct ท่ีแสดงไว ้เช่น DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX (โดย ** เป็น
อกัขระเฉพาะท่ีใชใ้นการระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ และ XXXX เป็นรุ่นของเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุไวบ้นเคร่ืองพิมพ)์ เพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์พกพาของคุณ

หากไม่มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์พกพาเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยอตัโนมติั ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีแสดงไวบ้นแผงควบคุมเคร่ืองพิมพใ์นการเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์
หากมีการแสดงรหสั PIN บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหป้้อนรหสั PIN บนอุปกรณ์พกพาของคุณ

เม่ือมีการเช่ือมต่ออุปกรณ์พกพาเขา้กบัเคร่ืองพิมพไ์ดเ้ป็นท่ีสาํเร็จแลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมทาํการพิมพ์

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาทีเ่ปิดใช้งานไร้สายได้ทีไ่ม่รองรับ Wi-Fi Direct

ตรวจสอบวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท่ี 
www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์พกพาของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวธีิการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wi-Fi Direct จากรายช่ือเครือ
ข่ายไร้สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพ์
ท่ีระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พิมพเ์อกสารของคุณ
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การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct 

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

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ไปท่ีขั้นตอนท่ี 5 หากติดตั้งเคร่ืองพิมพติ์ดตั้งและเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายไร้สาย ไวแ้ลว้ หากมีการติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละเช่ือมต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์
ของคุณโดยใชส้ายเคเบิล USB ไวแ้ลว้ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์โดยใชก้ารเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct

a. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

b. คลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

c. คลิกท่ี Device Setup & Software (การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์) และจากนั้นเลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อ
เคร่ืองพิมพใ์หม่)

หมายเหตุ: หากคุณมีการติดตั้งเคร่ืองพิมพผ์า่น USB ก่อนหนา้ และตอ้งการแปลงเป็น Wi-Fi Direct อยา่เลือกตวัเลือก Convert a USB 
connected printer to wireless (แปลงเคร่ืองพิมพท่ี์มีการเช่ือมต่อผา่น USB ใหเ้ป็นแบบไร้สาย)

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

e. เลือกเคร่ืองพิมพ ์HP จากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ

f. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

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

หากเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพิ่มเคร่ืองพิมพ์

a. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

b. คลิกท่ี เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์

c. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

d. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมันข์วาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพิ่ม)
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 คลิกท่ีน่ี เพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนส์าํหรับ Wi-Fi Direct หรือดูความช่วยเหลือเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่า Wi-Fi Direct ในขณะน้ี 

เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา
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9 เคร่ืองมอืการจดัการเคร่ืองพมิพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กล่องเคร่ืองมือ (Windows)

● HP Utility (OS X)

● เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

● ซอฟตแ์วร์ HP Web Jetadmin

กล่องเคร่ืองมอื (Windows)
กล่องเคร่ืองมือจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์

การเปิดกล่องเคร่ืองมอื

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร)

3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

HP Utility (OS X)
HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือในการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพ ์ปรับตั้งเคร่ืองพิมพ ์สัง่ซ้ือวสัดุแบบออนไลน ์และหาขอ้มูลสนบัสนุนจาก
เวบ็ไซต์

หมายเหตุ: คุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีในยทิูลิต้ีของ HP จะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ์

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือไฟแสดงสถานะแสดงวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ย โปรดเตรียมตลบัหมึกสาํรองใหพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่
สามารถยอมรับได้

ดบัเบิลคลิกท่ี HP Utility จากโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลเิคชัน) ท่ีระดบับนสุดของฮาร์ดดิสก์

เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัของเคร่ืองพิมพ ์(EWS) เพื่อดูขอ้มูลสถานะ เปล่ียนการตั้งค่า และจดัการกบัเคร่ืองพิมพข์อง
คุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ: ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจจาํเป็นตอ้งใชร้หสัผา่น

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งอาจใชไ้ม่ได้

● เก่ียวกบัคุกก้ี

● เปิด Embedded Web Server
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● ไม่สามารถเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้

● การจาํกดัสี

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

คุณสามารถกาํหนดค่าใหเ้บราวเ์ซอร์ยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกาํหนดค่าใหแ้จง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการเสนอคุก้ก้ี ซ่ึงช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด 
นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพื่อลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การใชต้วัช่วยการติดตั้งบางประเภท

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวธีิดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

เปิด Embedded Web Server

คุณสามารถเขา้สู่เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดผ้า่นเครือข่ายหรือ Wi-Fi Direct

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

1. หา IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตข์องเคร่ืองพิมพโ์ดยกดเลือก  (Wireless (ไร้สาย)) หรือ  (Ethernet) หรือโดยพิมพห์นา้การกาํหนดค่า

เครือข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งอยูใ่นเครือข่ายและตอ้งมี IP แอดเดรส

2. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีรองรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพ้ิมพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

ตวัอยา่งเช่น หาก IP แอดเดรสเป็น 123.123.123.123 ใหพ้ิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ีลงไปในเวบ็เบราวเ์ซอร์: http://
123.123.123.123

การเปิด Embedded Web Server ผ่าน Wi-Fi Direct

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี (Wi-Fi Direct)

2. กดเลือก  ( Settings (การตั้งค่า) )

3. ถา้จอแสดงผลแจง้วา่ Wi-Fi Direct เป็น Off (ปิด) แตะ Wi-Fi Direct แลว้เปิดใชง้าน
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4. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wi-Fi Direct ตวัอยา่งเช่น DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX 
(โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ และ XXXX คือรุ่นเคร่ืองพิมพซ่ึ์งอยูบ่นเคร่ืองพิมพ)์

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

5. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพท่ี์อยูต่่อไปน้ี: http://192.168.223.1

ไม่สามารถเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้
ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไม่ไดก้าํลงัใชง้านสายโทรศพัท ์หรือสายไขวเ้พื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายเคเบิลเครือข่ายเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฮบั สวติช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบคอมพวิเตอร์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ท่ีคุณกาํลงัใชอ้ยูเ่ขา้กบัเครือข่ายเดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบเวบ็เบราว์เซอร์ของคุณ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวบ็เบราวเ์ซอร์ตรงตามความตอ้งการขั้นตํ่าของระบบ

● หากเวบ็เบราวเ์ซอร์ใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีใดๆ ในการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ใหล้องปิดการตั้งค่าดงักล่าว สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อม
เวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

● ตรวจสอบวา่เปิดใชง้าน JavaScript และคุกก้ีในเวบ็เบราวเ์ซอร์แลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ืองพมิพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง

หากตอ้งการดูท่ีอยู ่IP สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด สมัผสัท่ี  (Wireless (ไร้สาย)) หรือ 

 (Ethernet)

หากตอ้งการรับท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพ ์โดยการพิมพห์นา้กาํหนดค่าเครือข่าย และจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ

เพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) ) สมัผสัท่ี รายงาน และจากนั้น สมัผสัท่ี Network Configuration Report 

(รายงานการกาํหนดค่าเครือข่าย)

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง ท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพค์วรมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนักบัท่ีอยู ่IP ของเราเตอร์ ตวัอยา่งเช่น ท่ีอยู ่IP ของ
เราเตอร์อาจเป็น 192.168.0.1 หรือ 10.0.0.1 และท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพเ์ป็น 192.168.0.5 หรือ 10.0.0.5

หากท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพค์ลา้ยคลึงกบั 169.254.XXX.XXX หรือ 0.0.0.0 จะไม่สามารถเช่ือมต่อเขา้เครือข่ายได้

คาํแนะนํา: หากคุณใชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows คุณสามารถไปท่ีเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP ไดท่ี้ 
www.support.hp.com เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้
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การจาํกดัสี
ใชคุ้ณลกัษณะน้ีในการจดัการการใชว้สัดุส้ินเปลืองสาํหรับการพิมพสี์ภายในองคก์รของคุณ คุณสามารถระบุใหพ้ิมพสี์หรือพิมพโ์ทนสาํหรับงานพิมพสี์ทั้งหมด พิมพส์เกล
สีเทาเทียบเท่าสาํหรับงานพิมพสี์ทั้งหมด หรือจาํกดัการพิมพสี์ตามระดบัสิทธิอนุญาตของผูใ้ชแ้ต่ละราย

หากต้องการกาํหนดค่าคุณลกัษณะนีใ้นซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ของ HP(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี การพมิพ์

3. คลิกท่ี Copy/Print Settings (การตั้งค่าการทาํสาํเนา/การพิมพ)์

4. เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ และจากนั้นคลิกท่ี Apply (นาํไปใช)้

ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเคร่ืองมือชั้นนาํท่ีไดรั้บรางวลั ใชส้าํหรับจดัการอุปกรณ์หลากหลายของ HP ท่ีอยูใ่นเครือข่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง เคร่ืองพิมพ ์
ผลิตภณัฑม์ลัติฟังกช์นั และเคร่ืองส่งระบบดิจิทลั โซลูชนัเดียวน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ บาํรุงรักษา แกไ้ขปัญหา และรักษาความปลอดภยัสาํหรับระบบการ
ทาํงานดา้นการพิมพแ์ละภาพไดจ้ากระยะไกล — ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพนูผลิตภาพทางธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี โดยช่วยประหยดัเวลา ควบคุมค่าใชจ่้าย และปกป้องการลงทุนของ
คุณ

จะมีอพัเดตสาํหรับ HP Web Jetadmin ใหเ้ลือกใชง้านเป็นระยะๆ เพื่อใหก้ารสนบัสนุนคุณลกัษณะเคร่ืองพิมพเ์ฉพาะ ไปท่ี www.hp.com/go/
webjetadmin เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัอพัเดต เอกสารเก่ียวกบัการนาํออกใชง้าน หรือเอกสารสาํหรับการสนบัสนุน
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10 การแก้ไขปัญหา

ขอ้มูลในส่วนน้ีจะแนะนาํวธีิแกไ้ขปัญหาทัว่ไป หากเคร่ืองพิมพท์าํงานผดิปกติ และการปฏิบติัตามคาํแนะนาํยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหล้องใชห้น่ึงในบริการสนบัสนุน
ท่ีแสดงรายการไวใ้น ฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาการพิมพ์

● ปัญหาการทาํสาํเนา

● ปัญหาสแกน

● ปัญหาโทรสาร

● ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์

● ดูวธีิใชจ้ากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● ทาํความเขา้ใจรายงานเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาผา่นบริการทางเวบ็

● ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

● คืนค่าเร่ิมตน้และการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
คุณตอ้งการทาํอะไร

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

การแกปั้ญหากระดาษติด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

คาํแนะนาํสาํหรับการนาํกระดาษท่ีติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพห์รือในตวัป้อนเอกสารออก และการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักระดาษหรือการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา
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อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

กระดาษติดอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายๆ จุดในเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: เพื่อปกป้องหวัพิมพจ์ากความเสียหาย ใหน้าํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกทนัที

หากต้องการดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากถาด 1

1. ดึงถาด 1 ออกจากเคร่ืองพิมพท์ั้งถาด

2. ตรวจสอบช่องวา่งท่ีใชใ้ส่ถาดป้อนกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบกระดาษท่ีติดอยูภ่ายในช่องวา่ง

3. ใส่ ถาด 1 กลบัเขา้ในเคร่ืองพิมพ์

หากต้องการดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากถาด 2

หมายเหตุ:  สามารถเลือกใชง้านถาด 2 สาํหรับเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น 

▲ ดึงถาด 2 ออกจากเคร่ืองพิมพท์ั้งถาด และจากนั้น ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก หากเป็นไปได ้หากไม่สามารถดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกโดยใชว้ธีิน้ี ใหด้าํเนินการดงัต่อ
ไปน้ี:

a. ยกถาด 2 ออกจากเคร่ืองพิมพ์

b. นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกทางดา้นล่างของเคร่ืองพิมพห์รือจากถาดป้อนกระดาษ

c. จดัตาํแหน่งเคร่ืองพิมพใ์หม่ไวด้า้นบนของถาดป้อนกระดาษ

หากต้องการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออกทางด้านหน้าของเคร่ืองพมิพ์

1. เล่ือนข้ึนเพื่อเปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์
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2. หากแคร่หมึกพิมพไ์ม่ติดขดั ใหเ้ล่ือนแคร่หมึกพิมพไ์ปทางขวาสุดของเคร่ืองพิมพ ์และนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

หากตอ้งการ ใหเ้ล่ือนแคร่หมึกพิมพไ์ปทางซา้ยสุดของเคร่ืองพิมพ ์และนาํกระดาษหรือเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

3. เล่ือนลงเพื่อปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

หากต้องการดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากพืน้ทีส่่งกระดาษออก

1. เล่ือนข้ึนเพื่อเปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

2. เปิดฝาครอบดา้นในโดยยกข้ึนและเล่ือนเขา้หาตวัคุณ

3. นาํกระดาษหรือเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

4. ลดระดบัฝาครอบดา้นในและกดลงเพื่อปิด จะไดย้นิคลิกเบาๆ เพื่อแสดงวา่ลอ็กเขา้ตาํแหน่งแลว้
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5. เล่ือนลงเพื่อปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

6. นาํถาด 1 ออกโดยการดึงออกจากเคร่ืองพิมพ์

7. เปิดฝาครอบสาํหรับการพิมพส์องหนา้ (เหนือตาํแหน่งของถาด) โดยยดึตรงกลางไว ้และดึงเขา้หาตวั

8. เปิดฝาครอบภายใน โดยการกดลงในบริเวณส่วนกลาง

9. นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

10. ยกข้ึนและปิดฝาครอบภายใน
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11. ยกข้ึน ดนักลบั และปิดฝาครอบสาํหรับการพิมพส์องหนา้

12. ใส่ถาดป้อนกระดาษเขา้

หากต้องการดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากบริเวณสําหรับการพมิพ์สองหน้า

1. นาํถาด 1 ออกโดยการดึงออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดฝาครอบสาํหรับการพิมพส์องหนา้ (เหนือตาํแหน่งของถาด) โดยยดึตรงกลางไว ้และดึงเขา้หาตวั

3. นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

4. ยกข้ึน ดนักลบั และปิดฝาครอบสาํหรับการพิมพส์องหนา้

5. ใส่ถาดป้อนกระดาษเขา้

หากต้องการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออกทางด้านหลงัของเคร่ืองพมิพ์

1. หมุนไปยงัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. กดแถบสองแถบแท่ีอยูบ่นฝาครอบดา้นหลงั และเปิดฝาครอบออก

THWW ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด 117



3. นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

4. กดปุ่มสองปุ่มบนฝาครอบทางผา่นกระดาษ และดึงฝาครอบออกจากเคร่ืองพิมพท์ั้งอนั

5. นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

6. ใส่ฝาครอบทางผา่นกระดาษกลบัเขา้ในเคร่ืองพิมพ์

7. ปิดฝาครอบดา้นหลงั

หากต้องการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากตวัป้อนเอกสาร

1. ยกฝาครอบตวัป้อนกระดาษข้ึน
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2. ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากลกูกล้ิง

3. ปิดฝาครอบตวัป้อนเอกสาร จนกระทัง่ลอ็กเขา้ในช่องวา่ง

4. ยกถาดตวัป้อนเอกสารข้ึน

5. นาํกระดาษท่ีติดอยูภ่ายใตถ้าดออก

6. วางถาดตวัป้อนเอกสารลง

การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

การแกไ้ขปัญหาแค่ตลบัหมึกพิมพติ์ด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

หากมีส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์หรือแคร่ตลบัหมึกพิมพเ์คล่ือนไหวลาํบาก ใหดู้คาํแนะนาํแบบทีละขั้นตอน

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่พิมพ์

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดออก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดออกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษตดิขดั
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัพิมพด์ว้ยกระดาษท่ีไม่ยน่ พบั หรือชาํรุด

● คุณสามารถป้องกนัไม่ใหก้ระดาษมว้นงอหรือมีรอยยบัไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท่ีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมดไวใ้นถุงท่ีสามารถปิดผนึกได้
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● อยา่ใชก้ระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่ใส่กระดาษมากเกินไปในถาดของตวัป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัปริมาณกระดาษสูงสุดท่ีสามารถใส่ลงในตวัป้อนกระดาษได ้โปรดดูท่ี 
ลกัษณะเฉพาะ

● อยา่ผสมรวมประเภทกระดาษและขนาดกระดาษที่แตกต่างกนัในถาดป้อนกระดาษ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษตอ้งเป็นประเภทและขนาดเดียวกนั

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● ปรับตวัปรับความยาวของกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัปรับความยาวกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อน
กระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● หากคุณพิมพล์งบนกระดาษทั้งสองหนา้ อยา่พิมพภ์าพท่ีมีความเขม้สีสูงบนกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัเบา

● ใชป้ระเภทกระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพิ์มพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกระดาษ อยา่ป้อนกระดาษขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพอ์ยู่

● เม่ือนาํถาดป้อนกระดาษออก ขอแนะนาํใหน้าํถาดออกจากเคร่ืองพิมพท์ั้งถาด เพื่อใหแ้น่ใจวา่ ไม่มีกระดาษติดอยูท่ี่ดา้นหลงัของถาด คุณอาจตอ้งตรวจสอบช่องเปิด
ในเคร่ืองพิมพท่ี์ตาํแหน่งของถาด และนาํกระดาษท่ีติดอยูใ่นช่องวา่งออก

การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกาํลงัประสบปัญหาในลกัษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษไม่ดงึกระดาษ   

– ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ กรีดกระดาษออกจากกนัก่อนใส่ลงในถาด

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษที่คุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับแนวกระดาษแนบสนิท
พอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการปรับแนวตั้งกระดาษเขา้กบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมซ่ึงอยูด่า้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เกินความสูงของตั้ง
กระดาษท่ีระบุไวด้ว้ยฉลากหน่ึงใบหรือมากกวา่ท่ีอยูด่า้นขา้งหรืออยูท่ี่ตวัปรับความกวา้งของกระดาษบนถาดป้อนกระดาษ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษที่โคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหดึ้งถาดป้อนกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ์
แลว้ใส่กระดาษเขา้ไปใหม่ใหถ้กูตอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับแนวกระดาษแลว้

– ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษที่คุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษ
แนบสนิทพอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการปรับแนวตั้งกระดาษเขา้กบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมซ่ึงอยูด่า้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เกินความสูงของตั้ง
กระดาษท่ีระบุไวด้ว้ยฉลากหน่ึงใบหรือมากกวา่ท่ีอยูด่า้นขา้งหรืออยูท่ี่ตวัปรับความกวา้งของกระดาษบนถาดป้อนกระดาษ
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– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

– ใชก้ระดาษ HP เพื่อการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด

ปัญหาการพมิพ์
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาหน้าทีไ่ม่พมิพ์ (พมิพ์ไม่ได้)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบ
การพิมพแ์ละสแกน HP)

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

หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

แกไ้ขปัญหาเคร่ืองไม่พิมพง์าน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

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

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาพมิพ์ไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (Windows)

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์ละแกปั้ญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หากคุณใชส้าย USB เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดสาย USB ออกและเช่ือมต่อใหม่ หากคุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพด์ว้ยการ
เช่ือมต่อระบบไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่การเช่ือมต่อยงัทาํงานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกท่ี All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี Windows System 
(ระบบ Windows) คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ี View devices and printers (ดูอุปกรณ์และ
เคร่ืองพิมพ)์ ภายใตเ้มนู Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์
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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. ดบัเบิลคลิกหรือคลิกขวาท่ีไอคอนสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ จากนั้นเลือก See what’s printing (ดูงานท่ีกาํลงัพิมพอ์ยู)่ เพื่อเปิดคิวการพิมพ์

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

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์วเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ได้รับการตั้งค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกท่ี All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี Windows System 
(ระบบ Windows) คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ี View devices and printers (ดูอุปกรณ์และ
เคร่ืองพิมพ)์ ภายใตเ้มนู Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

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

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

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

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

วธีิรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

Windows 10

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกท่ี All apps (โปรแกรมทั้งหมด) และจากนั้นคลิกท่ี Windows System (ระบบ 
Windows) 

ii. คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) คลิกท่ี System and Security (ระบบและความปลอดภยั) และจากนั้นคลิกท่ี 
Administrative Tools (เคร่ืองมือการดูแลจดัการ)
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iii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

iv. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเกบ็พกังานพิมพ)์ แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

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

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

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบทางลดั แลว้คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า)

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

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

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

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

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

Windows 7

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

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

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

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

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

Windows Vista

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

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

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

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

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

Windows XP

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

ii. คลิก Manage (จดัการ) แลว้คลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรมประยกุต)์
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iii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ) แลว้เลือก Print Spooler (ท่ีเกบ็พกัการพิมพ)์

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

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

วธีิลบควิการพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกท่ี All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี Windows System 
(ระบบ Windows) คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ี View devices and printers (ดูอุปกรณ์และ
เคร่ืองพิมพ)์ ภายใตเ้มนู Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

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

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

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

b. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพข์องคุณเพื่อเปิดคิวการพิมพ์

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

d. ถา้ยงัมีเอกสารอยูใ่นคิว ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลองพิมพอี์กคร้ังหลงัจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเรียบร้อยแลว้

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพื่อดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้มูลคา้งอยู ่จากนั้นจึงลองพิมพอี์กคร้ัง

วธีิการตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟและการรีเซ็ตเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งแน่นหนา
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1 การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

2 การเช่ือมต่อกบัเตา้รับ

2. ดูท่ีปุ่ม Power (เปิด/ปิด) บนเคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง แสดงวา่เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู ่กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่มีกระแสไฟเขา้ ใหต่้อเขา้กบัเตา้รับอ่ืน

3. ถอดปลัก๊สายไฟดา้นขา้งเคร่ืองพิมพอ์อกในขณะท่ีเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่

4. ถอดสายไฟออกจากเตา้รับท่ีผนงั

5. รออยา่งนอ้ย 15 วนิาที

6. เสียบปลัก๊ไฟกลบัเขา้ไปท่ีเตา้รับท่ีผนงั

7. เสียบปลัก๊สายไฟเขา้กบัดา้นขา้งของเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

8. หากเคร่ืองพิมพไ์ม่เปิดข้ึนเอง ใหก้ดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

9. ลองใชง้านเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (OS X)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

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

b. คลิกปุ่ม Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ)์

c. คลิกท่ีงานพิมพเ์พื่อเลือก

ใชปุ่้มต่อไปน้ีเพื่อจดัการกบังานพิมพ์

● Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพท่ี์เลือก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพิมพท่ี์เลือกไวช้ัว่คราว
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● Resume (กลบัสู่การทาํงาน): พิมพง์านท่ีหยดุไวช้ัว่คราวต่อไป

● Pause Printer (หยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราว): หยดุงานพิมพท์ั้งหมดในคิวการพิมพช์ัว่คราว

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

คาํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพส่์วนใหญ่ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพอ์อนไลน์

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม Power (เปิด/ปิด) เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) 
จะดบัก่อนท่ีจะดึงปลัก๊หรือปิดสวติชท่ี์รางปลัก๊ไฟ เคร่ืองพิมพจ์ะเล่ือนตลบัหมึกพิมพไ์ปยงัตาํแหน่งท่ีมีฝาปิดป้องกนัไม่ใหห้มึกพิมพแ์หง้

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (Windows)

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

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

● ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ี
ตอ้งการ) เพื่อเขา้ถึงคุณสมบติัการพิมพ์

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ หาก
ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรพิจารณาเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

4. ปรับแนวหวัพิมพ์

หากต้องปรับแนวหัวพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

หมายเหตุ: การปรับแนวหวัพิมพจ์ะทาํใหไ้ดง้านพิมพท่ี์มีคุณภาพสูง ไม่ตอ้งทาํการปรับแนวหวัพิมพเ์ม่ือทาํการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

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

d. ใน Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ ใหค้ลิก Align Printheads (ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ)์ บนแทบ็ Device 
Services (บริการของอุปกรณ์) เคร่ืองจะพิมพห์นา้การปรับตาํแหน่งออกมา
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หากต้องการปรับแนวหัวพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด Letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้ง

ค่า) )

c. สมัผสัท่ี การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ สมัผสัท่ี Align Printhead (ปรับแนวหวัพิมพ)์ และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

5. พิมพห์นา้การวเิคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

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

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวเิคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพื่อพิมพห์นา้
การวเิคราะห์

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้ง

ค่า) )

c. กดเลือก รายงาน

d. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

6. ตรวจดูช่องสีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวเิคราะห์ หากคุณเห็นเสน้ร้ิวในกล่องสีและสีดาํ หรือไม่มีหมึกอยูใ่นกล่องดงักล่าว ใหท้าํความสะอาดหวั
พิมพโ์ดยอตัโนมติั

หากต้องการทาํความสะอาดหัวพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และจากนั้นคลิกท่ี Maintain Your Printer 
(บาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิก Clean Printheads (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการอุปกรณ์) ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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วธีิการทาํความสะอาดหัวพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด Letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้ง

ค่า) )

c. สมัผสัท่ี การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ เลือก Clean Printhead (ลา้งหวัพิมพ)์ และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

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

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (OS X)

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

พิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพห์ากปริมาณหมึกพิมพมี์ระดบัตํ่า

4. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพคุ์ณภาพดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษคุณภาพสูงของ HP หรือกระดาษท่ีไดม้าตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ือง
ตน้เก่ียวกบักระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษ
ภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

5. ปรับแนวหวัพิมพ์

หากต้องการปรับแนวหัวพมิพ์จากซอฟต์แวร์

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility

หมายเหตุ: HP Utility อยูใ่นโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิกท่ี Align (ปรับแนว) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง ข้อมูลและการสนับสนุน

6. พิมพห์นา้ทดสอบ
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การพมิพ์หน้าทดสอบ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility

หมายเหตุ: HP Utility อยูใ่นโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

7. หากหนา้การวนิิจฉยัแสดงเสน้ร้ิวหรือมีขอ้ความหรือกล่องสีหายไป ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยอตัโนมติั

หากต้องการทาํความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility

หมายเหตุ: HP Utility อยูใ่นโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้น
ลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดทั้งหมดแลว้ ใหล้องทาํการปรับแนวหวัพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงั
จากทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง ข้อมูลและการสนับสนุน

ปัญหาการทาํสําเนา
แกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํสาํเนา หรือหากงานพิมพมี์คุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน

ปัญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจ
สอบการพิมพแ์ละสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาโดยอตัโนมติั
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หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

การแกไ้ขปัญหาการสแกน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรือหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

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

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน

ปัญหาโทรสาร
เรียกใชร้ายงานการทดสอบโทรสารก่อนเพื่อดูวา่มีปัญหากบัการตั้งค่าโทรสารของคุณหรือไม่ หากการทดสอบผา่นและคุณยงัคงประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบ
การตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพื่อตรวจสอบวา่การตั้งค่าถูกตอ้ง

การเรียกใช้การทดสอบโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการตั้งค่าอยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากไดต้ั้งค่าโทรสาร
ในเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้เท่านั้น การทดสอบจะทาํส่ิงต่อไปน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพไ์วแ้ลว้ และมีการใส่กระดาษเตม็ขนาดไวใ้นถาดป้อนกระดาษก่อนเร่ิมตน้การทดสอบ

3. บนหนา้จอ Fax (แฟกซ์) ตวดัน้ิวไปทางดา้นขวาแลว้แตะ Setup (การตั้งค่า) แตะ Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้ง) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบน
หนา้จอ

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

4. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบโทรสารลม้เหลว ใหดู้วธีิแกปั้ญหาดา้นล่าง

● หากการทดสอบโทรสารผา่นและคุณยงัคงประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพื่อตรวจสอบวา่การ
ตั้งค่าถูกตอ้ง คุณยงัสามารถใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP
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ส่ิงทีค่วรทาํเมือ่การทดสอบโทรสารล้มเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลว้พบวา่ผดิพลาด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดูขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ผดิพลาด หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งละเอียด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดู
วา่การทดสอบส่วนใดท่ีผดิพลาด แลว้หาหวัขอ้การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงกนั

"การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร" ล้มเหลว

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ท่ีอยูด่า้นหนา้ทางซา้ยของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นถอดปลัก๊ไฟจากดา้นหลงัเคร่ืองพิมพ ์หลงัจากผา่นไป

สองสามวนิาที ใหเ้สียบปลัก๊สายไฟกลบัเขา้ท่ีเดิม แลว้เปิดเคร่ือง รันการทดสอบอีกคร้ัง หากการทดสอบยงัลม้เหลวอีก ใหอ่้านขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ใน
หวัขอ้น้ี

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

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

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

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

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง" ล้มเหลว

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพท์ทีเ่ช่ือมต่อกบัพอร์ตบนโทรสารทีถู่กต้อง" ล้มเหลว

หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั) ลอง
ถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เสียบสายโทรศัพท์เข้ากบัพอร์ตทีถู่กต้อง

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณจะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสาร ควรใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อกบัอุปกรณ์
อ่ืนๆ เท่านั้น เช่น เคร่ืองตอบรับ
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ภาพ 10-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. หลงัจากท่ีคุณเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ต 1-LINE แลว้ ใหด้าํเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพื่อใหแ้น่ใจวา่สามารถรับส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพ์
พร้อมท่ีจะรับส่งโทรสาร

3. ลองส่งหรือรับโทรสาร

การทดสอบ "การใช้สายโทรศัพท์ทีถู่กต้องสําหรับโทรสาร" ล้มเหลว

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

132 บท 10   การแกไ้ขปัญหา THWW



การทดสอบ "การตรวจจบัสัญญาณเสียง" ล้มเหลว

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

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

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

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

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

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

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ล้มเหลว

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● อุปกรณ์อ่ืน ซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์
ทั้งหมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รันการทดสอบอีกคร้ัง

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

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

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หากการทดสอบ 
Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยงัคงลม้เหลว และคุณมีปัญหาในการรับส่งโทรสาร โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทเ์พื่อใหต้รวจเช็คสายโทรศพัท์
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การแก้ไขปัญหาโทรสาร

แกไ้ขปัญหาโทรสาร ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

แกไ้ขปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร หรือส่งโทรสารไปยงัคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาโทรสารทีเ่ฉพาะเจาะจง
คุณกาํลงัประสบปัญหาโทรสารในลกัษณะใด

จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้

● HP ขอแนะนาํใหใ้ชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้

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

เคร่ืองพมิพ์มปัีญหาในการส่งและรับโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ดูท่ีจอแสดงผลบนเคร่ืองพิมพ ์ถา้จอแสดงผลวา่งเปล่าและไฟแสดงสถานะ  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ไม่ติดสวา่ง 

แสดงวา่เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต่้อสายไฟเขา้กบัเคร่ืองพิมพแ์ละเสียบเขา้กบัปลัก๊ไฟแน่นดีแลว้ กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพื่อ

เปิดเคร่ืองพิมพ์

หลงัจากเปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ HP ขอแนะนาํใหร้อหา้นาทีก่อนท่ีจะรับหรือส่งโทรสาร เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับหรือส่งโทรสารในขณะท่ีกาํลงัเร่ิมทาํงานหลงัจาก
เปิดเคร่ืองได้

● หากเปิด HP Digital Fax ไวคุ้ณอาจไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ไดห้ากหน่วยความจาํของแฟกซ์เตม็ (จาํกดัตามหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพ)์

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัทใ์นทอ้งถ่ินของคุณ

● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อโทรศพัท์
พว่งไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่

● ตรวจสอบวา่การทาํงานอ่ืนทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือไม่ ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอร์เพื่อดูขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดซ่ึงจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
วธีิการแกไ้ขปัญหา หากเกิดขอ้ผดิพลาด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสารไดจ้นกวา่จะมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้นแลว้

● การเช่ือมต่อสายโทรศพัทอ์าจมีเสียงรบกวน สายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้ตรวจสอบคุณภาพเสียงของ
สายโทรศพัทโ์ดยเสียบโทรศพัทเ์ขา้กบัแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัและฟังวา่มีเสียงดงัคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม่ หากไดย้นิเสียงรบกวน ใหปิ้ด Error 
Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) และลองส่งโทรสารใหม่อีกคร้ัง หากปัญหายงัคงมีอยู ่ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท์

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

● ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ซ่ึงตั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทแ์บบดิจิตอล วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไป
ไดว้า่สายโทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล

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

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

หมายเหตุ: ในอนาคต คุณอาจไดย้นิเสียงสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทอี์ก หากเคร่ืองพิมพห์ยดุรับและส่งโทรสาร ใหท้าํซํ้ าขั้นตอนน้ี

หากยงัคงมีสญัญาณเสียงรบกวนในสายโทรศพัท ์โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปิดโมเดม็ DSL โปรดติดต่อขอรับ
บริการจากบริษทั DSL ของคุณ

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้

● หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณสมบติั Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพถ์ูกตั้งค่าเป็น เสียง
กร่ิงมาตรฐานทั้งหมด

● หาก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถูกตั้งค่าไวเ้ป็น Off (ปิด) คุณจาํเป็นตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะไม่รับโทรสาร

● หากคุณมีบริการขอ้ความเสียงท่ีใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเองโดยไม่ใชก้ารรับแบบอตัโนมติั ซ่ึงหมายความวา่ ท่านตอ้ง
อยูค่อยรับสารโทรสารท่ีเขา้มา

● หากคุณใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีมาพร้อมกบัโมเดม็ของคุณไม่ไดถู้กตั้ง
ค่าไวเ้พื่อรับโทรสารแบบอตัโนมติั โมเดม็ท่ีถูกตั้งค่าเพื่อรับโทรสารโดยอตัโนมติัจะใชส้ายโทรศพัทเ์พื่อรับโทรสารท่ีส่งเขา้มาทั้งหมด ซ่ึงจะทาํใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่
สามารถรับสายโทรสารเขา้

● หากคุณใชเ้คร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจจะประสบกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึงต่อไปน้ี:
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– เคร่ืองตอบรับของคุณอาจจะไม่ไดรั้บการตั้งค่าเพื่อใชง้านกบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้ง

– ขอ้ความท่ีส่งออกไปอาจยาวหรือดงัเกินกวา่ท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจพบสญัญาณโทรสารได ้ซ่ึงอาจทาํใหก้ารเช่ือมต่อของเคร่ืองส่งโทรสารหลุดได้

– เคร่ืองตอบรับของคุณอาจมีช่วงเงียบไม่นานพอท่ีจะใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจพบสญัญาณโทรสารไดห้ลงัจากส่งขอ้ความออกไป ปัญหาน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัเคร่ือง
ตอบรับแบบดิจิตอล

วธีิปฏิบติัดงัต่อไปน้ีอาจช่วยคุณแกปั้ญหาต่างๆ ดงักล่าวได:้

– เม่ือเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณใชส้ายโทรศพัทส์ายเดียวกนักบัสายโทรศพัทท่ี์คุณใชส้าํหรับโทรสาร ใหล้องเช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับโทรศพัทเ์ขา้กบั
เคร่ืองพิมพโ์ดยตรง

– ตรวจสอบวา่ ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ถูกตั้งค่าใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้มากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ
อตัโนมติั

– ถอดสายเคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์อก แลว้ลองรับโทรสาร หากสามารถรับโทรสารไดเ้ม่ือไม่มีเคร่ืองตอบรับ แสดงวา่เคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์าจเป็นสาเหตุ
ของปัญหา

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

หมายเหตุ: เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัดิจิตอลบางรุ่น อาจจะเกบ็เสียงเงียบท่ีบนัทึกไวห้ลงัจากการส่งขอ้ความออกของคุณเสร็จส้ิน ฟังขอ้ความส่งออกของ
คุณเพื่อตรวจสอบ

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

ในการตรวจสอบวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมต่ออยู ่นอกจากเคร่ืองพิมพอ์อกจากสายโทรศพัท ์จากนั้นลองรับโทรสาร 
หากสามารถรับโทรสารไดส้าํเร็จโดยไม่มีอุปกรณ์อ่ืน แสดงวา่อุปกรณ์อ่ืนอยา่งนอ้ยหน่ึงช้ินเป็นสาเหตุของปัญหา ลองเพิ่มอุปกรณ์กลบัเขา้ไปทีละหน่ึงอยา่ง และ
แต่ละคร้ังใหล้องรับโทรสาร จนกระทัง่ระบุไดว้า่อุปกรณ์ตวัใดเป็นตน้เหตุของปัญหา

● หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษสาํหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจากบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่า
คุณสมบติั Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพไ์วต้รงกนั

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้

● เคร่ืองพิมพอ์าจหมุนเบอร์โทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป คุณอาจตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะในการกดหมายเลข ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งต่อสายนอกก่อนท่ีจะกด
หมายเลขโทรศพัท ์คุณจะตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะแลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์ถา้หมายเลขโทรศพัทท่ี์ตอ้งการกดคือ 95555555 และเลข 9 คือ
หมายเลขท่ีใชส้าํหรับต่อสายนอก คุณจะตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะดงัน้ี: 9-555-5555 เวน้ช่วงสาํหรับหมายเลขโทรสารท่ีพิมพโ์ดยกดเลือก * ซํ้า ๆ จน
เคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏข้ึนท่ีจอแสดงผล

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารไดโ้ดยใชก้ารโทรดว้ยปุ่มบนแผงควบคุม เม่ือทาํเช่นนั้น ท่านจะสามารถฟังเสียงโทรศพัทไ์ดข้ณะกดหมายเลข คุณสามารถ
กาํหนดจงัหวะในการโทรออกไดแ้ละตอบรับการแจง้เตือนเม่ือคุณโทรออก

● หมายเลขปลายทางท่ีจะส่งโทรสารมีสญัญาณไม่ถกูตอ้งหรือเคร่ืองรับโทรสารเกิดปัญหา คุณสามารถตรวจสอบได ้โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศพัท์
และฟังสญัญาณโทรสาร หากไม่ไดย้นิสญัญาณโทรสาร แสดงวา่เคร่ืองรับโทรสารอาจปิดอยูห่รือไม่ไดเ้ช่ือมต่อไว ้หรือบริการวอยซ์เมลอ์าจรบกวนสายโทรศพัท์
ของผูรั้บ คุณอาจขอใหผู้รั้บโทรสารตรวจสอบเคร่ืองรับเพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน
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สัญญาณโทรสารถูกบันทกึทีเ่คร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ

● เม่ือเคร่ืองตอบรับโทรศพัทข์องคุณใชส้ายโทรศพัทส์ายเดียวกนักบัสายโทรศพัทท่ี์คุณใชส้าํหรับโทรสาร ใหล้องเช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ์
โดยตรง หากไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับตามคาํแนะนาํ เสียงโทรสารอาจถูกบนัทึกลงในเคร่ืองตอบรับ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เคร่ืองพิมพถ์กูตั้งค่าใหรั้บโทรสารโดยอตัโนมติัและการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) นั้นถกูตอ้ง จาํนวนเสียงเรียกเขา้
สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ หากคุณตั้งค่าเคร่ืองตอบรับและเคร่ืองพิมพใ์หมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้จาํนวนเท่ากนั อุปกรณ์
ทั้งคู่จะตอบรับ และสญัญาณโทรสารจะถูกบนัทึกไวบ้นเคร่ืองตอบรับ

● ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยลงและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีรองรับได ้(จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะ
แตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพพ์บวา่เป็นสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองจะรับโทรสาร หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะบนัทึกขอ้ความไว้

คอมพวิเตอร์ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้ (HP Digital Fax)

● คอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไวรั้บโทรสารปิดอยู ่ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไวรั้บโทรสารเปิดอยูต่ลอดเวลา

● คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะไดรั้บการกาํหนดค่าสาํหรับการตั้งค่าและรับโทรสาร รวมทั้งมีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงอาจปิดอยู ่หากคอมพิวเตอร์ไดรั้บโทรสารซ่ึงแตกต่าง
จากเคร่ืองท่ีเคยใชต้ั้งค่า คอมพิวเตอร์ทั้งสองเคร่ืองควรเปิดอยูต่ลอด

● ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน HP Digital Fax หรือไม่ไดก้าํหนดค่าใหค้อมพิวเตอร์รับแฟกซ์ เปิดใชง้าน HP Digital Fax และตรวจสอบวา่กาํหนดค่าคอมพิวเตอร์
ไวเ้พื่อรับแฟกซ์

ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor 
(ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP)

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

หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
ออนไลนข์อง HP

● แกไ้ขปัญหาระบบไร้สาย ทั้งในกรณีท่ีไม่เคยเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพห์รือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์ลว้แต่เคร่ืองพิมพห์ยดุทาํงาน

● แกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลห์รือการป้องกนัไวรัส หากคุณสงสยัวา่ส่ิงเหล่าน้ีขดัขวางไม่ใหค้อมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

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

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบไร้สาย

ตรวจสอบการกาํหนดค่าเครือข่ายหรือพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวนิิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่าย

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (Wireless (ไร้สาย)) แลว้แตะ  ( Settings (การตั้งค่า) )

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

HP Print and Scan 
Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพ์
และสแกน HP)

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

หมายเหตุ: ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น ควรทาํการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ท่ีคุณใชใ้นการเรียกใช ้HP 
Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เขา้กบัเครือข่ายโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

หากตอ้งการตรวจสอบการตั้งค่าระบบไร้สาย ใหเ้ปิด HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) คลิกท่ีแทบ็ Network (เครือ
ข่าย) ซ่ึงอยูด่า้นบนสุด ใหเ้ลือก Show Advanced Info (แสดงขอ้มูลขั้นสูง) และจากนั้น เลือก Show Wireless Info (แสดงขอ้มูลระบบไร้สาย) 
คุณยงัสามารถดูการตั้งค่าระบบไร้สายไดโ้ดยการคลิกท่ีแทบ็ Network (เครือข่าย) ซ่ึงอยูด่า้นบนสุด และเลือก Open router web page (เปิดหนา้เวบ็
ของเราเตอร์)

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
ออนไลนข์อง HP

เรียนรู้วธีิการคน้หาช่ือเครือข่าย (SSID) และรหสัผา่นสาํหรับระบบไร้สายของคุณ

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

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct 

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั Wi-Fi Direct หรือเรียนรู้วธีิการกาํหนดค่า Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบั Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพเ์พื่อยนืยนัวา่ Wi-Fi Direct เปิดอยู่

▲ จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี (Wi-Fi Direct)

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

3. ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ถา้คุณตอ้งการใชอุ้ปกรณ์พกพา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชง้านร่วมกนัไดแ้ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีเวบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ คุณจะ
ไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อ Ethernet 

ตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:

● เครือข่ายทาํงานเป็นปกติ และฮบั สวติช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยู่

● เช่ือมต่อสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตไวอ้ยา่งถกูตอ้งระหวา่งเคร่ืองพิมพก์บัเราเตอร์ เสียบสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตไวใ้นพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเคร่ืองพิมพ ์และไฟท่ีอยูใ่กลก้บัตวั
เช่ือมต่อจะติดสวา่งข้ึน เม่ือเช่ือมต่อแลว้
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● โปรแกรมป้องกนัไวรัส รวมทั้งโปรแกรมป้องกนัสปายแวร์ ไม่ส่งผลต่อการเช่ือมต่อเครือข่ายของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณทราบวา่ซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัส
หรือไฟร์วอลลก์าํลงัขดัขวางไม่ใหค้อมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์ใชต้วัแกปั้ญหาไฟร์วอลลเ์บ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา

● HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP)

เรียกใช ้HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เพื่อแกไ้ขปัญหาโดยอตัโนมติั ยทิูลิต้ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหา
ให ้HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) อาจใชง้านไม่ไดใ้นบางภาษา

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

เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์ผดิพลาด

● หากกระบวนการปรับแนวลม้เหลว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คุณมีการใส่กระดาษธรรมดาสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชไ้วใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ หากคุณมีการใส่กระดาษสีไว้
ในถาดป้อนกระดาษเม่ือคุณทาํการปรับหวัพิมพ ์จะไม่สามารถทาํการปรับแนวได้

● หากการปรับตาํแหน่งยงัคงผดิพลาดอีก คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดหวัพิมพ ์หรือตวัเซ็นเซอร์อาจเสีย ดูวธีิการทาํความสะอาดหวัพิมพไ์ดจ้าก การบาํรุงรักษาหวั
พิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

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

วธีิการแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน

ทาํขั้นตอนต่อไปน้ีใหเ้สร็จส้ินเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

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

2. ถอดปลัก๊ไฟออก แลว้เสียบปลัก๊ไฟอีกคร้ัง

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

หากยงัคงมีปัญหาอยู ่ใหจ้ดรหสัขอ้ผดิพลาดท่ีอยูใ่นขอ้ความ จากนั้นใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP 
โปรดดู ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

ดูวธีิใช้จากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถใชห้วัขอ้วธีิใชข้องเคร่ืองพิมพเ์พื่อศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ ์และบางหวัขอ้วธีิใชก้มี็เอนิเมชนัท่ีจะนาํทางคุณสู่ขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ เช่น การนาํกระดาษท่ี
ติดอยูอ่อก

หากตอ้งการเขา้ถึงเมนูวธีิใชจ้ากหนา้จอหลกั หรือขอ้ความแสดงวธีิใชส้าํหรับหนา้จอ ใหส้มัผสัท่ี  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์
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ทาํความเข้าใจรายงานเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถพิมพร์ายงานต่อไปน้ีเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของเคร่ืองพิมพ์

● Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์

● หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

● Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

● รายงานการทดสอบแบบไร้สาย

● รายงานการทดสอบการเขา้ถึงเวบ็

หากต้องการพมิพ์รายงานเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก รายงาน

3. เลือกรายงานเคร่ืองพิมพท่ี์จะพิมพ์

Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพมิพ์)

ใชร้ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พื่อดูขอ้มูลปัจจุบนัของเคร่ืองพิมพแ์ละสถานะของตลบัหมึกพิมพ ์และยงัสามารถใชร้ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พื่อช่วยคุณในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองพิมพไ์ดอี้กดว้ย

นอกจากน้ี รายงานสถานะเคร่ืองพิมพย์งัมีบนัทึกเหตุการณ์ล่าสุดดว้ย

หากคุณตอ้งการติดต่อ HP ควรพิมพ ์Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์ ออกมาไวก่้อนการติดต่อเพื่อประโยชนใ์นการรับบริการ

หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายเพื่อดูการตั้งค่าเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ ์และรายการเครือข่ายท่ีตรวจพบโดยเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ หนา้สุดทา้ยของรายงานแสดงรายการเครือข่ายไร้สายท่ีตรวจพบไดท้ั้งหมดในบริเวณ รวมทั้งความแรงของสญัญาณและช่องสญัญาณท่ีใช ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณเลือก
ช่องสญัญาณสาํหรับเครือข่ายของคุณท่ีไม่ไดมี้การใชก้นัอยา่งคบัคัง่โดยเครือข่ายอ่ืนๆ (ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธภาพการทาํงานของเครือข่ายดีข้ึน)

หมายเหตุ: หากตอ้งการรับรายการเครือข่ายไร้สายท่ีตรวจพบในพื้นท่ี จะตอ้งเปิดใชค้ล่ืนสญัญาณวทิยแุบบไร้สายในเคร่ืองพิมพ ์หากมีการปิดอยู ่หรือมีการเช่ือมต่อ
เคร่ืองพิมพโ์ดยใชอี้เทอร์เน็ต จะไม่มีการแสดงรายการน้ี

คุณสามารถใชห้นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่ายได ้หากคุณตอ้งติดต่อ HP จะเป็นการดีกวา่ท่ีจะพิมพห์นา้น้ีออกมาไวก่้อนท่ีจะติดต่อ
ไป

Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพมิพ์)

ปัญหาคุณภาพการพิมพอ์าจมาจากหลายสาเหตุ - การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ ไฟลรู์ปภาพท่ีไม่ดี หรือเป็นท่ีระบบการพิมพเ์อง หากคุณไม่พอใจในคุณภาพงานพิมพข์องคุณ 
สามารถใชห้นา้รายงานคุณภาพงานพิมพเ์พื่อช่วยในการระบุวา่ ระบบการพิมพท์าํงานอยา่งถกูตอ้งหรือไม่
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รายงานการทดสอบแบบไร้สาย
เม่ือคุณพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย จะมีการเรียกใชก้ารทดสอบหลายรายการ เพื่อตรวจสอบสถานะต่างๆ ของการเช่ือมต่อระบบไร้สายสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์
รายงานจะแสดงผลลพัธ์ของการทดสอบ หากตรวจพบปัญหาใดๆ จะมีการแสดงขอ้ความพร้อมวธีิการแกไ้ขไวท่ี้ดา้นบนสุดของรายงาน จะมีการแสดงรายละเอียดการ
กาํหนดค่าหลกัสาํหรับระบบไร้สายบางรายการไวท่ี้ส่วนล่างของรายงาน

รายงานการทดสอบการเข้าถงึเวบ็
พิมพร์ายงานการเขา้ใชเ้วบ็เพื่อช่วยช้ีบอกปัญหาสภาพการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตซ่ึงอาจส่งผลต่อบริการทางเวบ็

การแก้ไขปัญหาผ่านบริการทางเวบ็
หากคุณมีปัญหาในการใชบ้ริการทางเวบ็ เช่น HP ePrint และ แอปพลิเคชนัการพิมพ ์ใหต้รวจสอบรายละเอียดต่อไปน้ี: 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อใชส้าย (อีเธอร์เน็ต) หรือแบบไร้สาย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใชคุ้ณลกัษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ติดตั้งการอพัเดตของผลิตภณัฑล่์าสุดไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฮบั สวติช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยูแ่ละทาํงานอยา่งถูกตอ้ง

● หากคุณกาํลงัเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพผ์า่นสาย Ethernet ใหต้รวจสอบวา่คุณไม่ไดเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชส้ายโทรศพัท ์หรือสายไขวเ้พื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์
กบัเครือข่าย และสาย Ethernet เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นดีแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือข่ายไร้สายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปัญหา
เครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● หากคุณใช ้HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอียดต่อไปน้ี

– ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง

– ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพเ์ป็นท่ีอยูเ่ดียวท่ีแสดงอยูใ่นบรรทดั “To” (ถึง) ของขอ้ความอีเมล หากมีท่ีอยูอี่เมลอ่ืนแสดงอยูใ่นบรรทดั “To” 
(ถึง) ส่ิงท่ีแนบท่ีคุณกาํลงัส่งอาจพิมพไ์ม่ได้

– ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัส่งเอกสารท่ีตรงตามขอ้กาํหนดของ HP ePrint หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ี HP Connected 
(www.hpconnected.com) อาจไม่สามารถเลือกใชง้านไซตน้ี์ไดใ้นบางประเทศ/ภูมิภาค

● หากเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีเม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบวา่การตั้งค่าพร็อกซีท่ีคุณกาํลงัป้อนนั้นถกูตอ้ง

– ตรวจสอบการตั้งค่าท่ีถกูใชโ้ดยเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีคุณใชอ้ยู ่(เช่น Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari) 

– ตรวจสอบกบัผูดู้แลระบบ IT หรือผูท่ี้ตั้งค่าไฟร์วอลลข์องคุณ

หากมีการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าพร็อกซีท่ีไฟร์วอลลข์องคุณใชง้านอยู ่คุณตอ้งอพัเดตการตั้งค่าเหล่าน้ีจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพห์รือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
ตวั หากการตั้งค่าเหล่าน้ี◌้ไม่ไดรั้บการอพัเดต คุณจะไม่สามารถใชบ้ริการทางเวบ็ได้

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

คาํแนะนํา: สาํหรับวธีิใชเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าและการใชบ้ริการทางเวบ็ ใหไ้ปท่ี HP Connected (www.hpconnected.com) อาจไม่สามารถเลือก
ใชง้านไซตน้ี์ไดใ้นบางประเทศ/ภมิูภาค 
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ดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์
คุณตอ้งการทาํอะไร

ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์
ฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยูบ่นกระจกสแกนเนอร์ แผน่รองฝาสแกนเนอร์ หรือกรอบสแกนเนอร์ อาจทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานชา้ลง ลดคุณภาพของการสแกน 
และส่งผลต่อความถกูตอ้งของคุณสมบติับางอยา่ง เช่น การปรับขนาดของสาํเนาใหพ้อดีกบักระดาษบางขนาด

การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2. ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และแผน่รองฝาโดยใชผ้า้นุ่มและไม่มีขนท่ีฉีดนํ้ายาทาํความสะอาดกระจกอ่อนๆ

ข้อควรระวงั: ใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์เท่านั้น หลีกเล่ียงนํ้ายาทาํความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของสารกดักร่อน อะซีโตน 
เบนซิน และคาร์บอนเตตราคลอไรด ์สารเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายกบักระจกสแกนเนอร์ หลีกเล่ียงการใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล เน่ืองจากจะทิ้งร้ิวรอย
ไวบ้นกระจกสแกนเนอร์ได้

ข้อควรระวงั: อยา่ฉีดนํ้ายาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร์โดยตรง หากใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกมากเกินไป นํ้ายาอาจจะไหลซึมสู่ดา้นล่าง
ของกระจกสแกนเนอร์และทาํความเสียหายใหก้บัสแกนเนอร์ได้

3. ปิดฝาสแกนเนอร์ และเปิดเคร่ืองพิมพ์
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การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองภายนอก 

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

ใชผ้า้นุ่มท่ีไaม่มีขยุ ชุบนํ้าใหห้มาด เช็ดทาํความสะอาดฝุ่ น รอยเป้ือน และคราบสกปรกบนตวัเคร่ือง ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าเขา้ไปภายในเคร่ืองพิมพ ์และแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

ทาํความสะอาดตวัป้อนกระดาษ
ถา้ตวัป้อนกระดาษดึงกระดาษคร้ังละหลายแผน่หรือไม่ดึงกระดาษธรรมดา คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดลูกกล้ิงและแผน่คัน่

วธีิการทาํความสะอาดลูกกลิง้หรือแผ่นคัน่

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

1. นาํกระดาษตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนกระดาษ

2. ยกฝาครอบตวัป้อนกระดาษข้ึน

วธีิน้ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงลกูกล้ิง (1) และแผน่คัน่ (2) ไดง่้าย

1 ลกูกล้ิง

2 แผน่คัน่

3. ใชผ้า้สะอาดท่ีไม่มีขยุชุบนํ้าใหห้มาด จากนั้นบิดผา้ใหแ้หง้

4. ใชผ้า้นั้นเช็ดส่ิงท่ีตกคา้งอยูใ่นลกูกล้ิง หรือแผน่คัน่
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หมายเหตุ: หากส่ิงท่ีตกคา้งไม่หลุดออกมาเม่ือใชน้ํ้ า ใหล้องใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตวัป้อนกระดาษ

การบํารุงรักษาหัวพมิพ์และตลบัหมกึพมิพ์
หากคุณเคยประสบปัญหาเก่ียวกบัการพิมพม์าแลว้ คุณอาจพบปัญหาท่ีเกิดจากหวัพิมพ ์คุณควรดาํเนินการตามหวัขอ้ต่อไปน้ีเม่ือมีคาํแนะนาํใหป้ฏิบติัเท่านั้น เพื่อเป็นการ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพงานพิมพ์

การทาํขั้นตอนการปรับตาํแหน่งและการทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหส้ิ้นเปลืองหมึกพิมพ ์และเป็นเหตุใหต้ลบัหมึกมีอายกุารใชง้านสั้นลง

● ทาํความสะอาดหวัพิมพถ์า้ส่ิงท่ีพิมพอ์อกมาเป็นเสน้ร้ิวหรือมีสีท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขาดหายไป

การทาํความสะอาดมีสามขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใชเ้วลาประมาณสองนาที ใชก้ระดาษหน่ึงแผน่ และใชป้ริมาณหมึกเพิ่มข้ึน หลงัจากทาํแต่ละขั้นตอนแลว้ ใหต้รวจ
สอบคุณภาพของงานพิมพท่ี์ได ้ควรเร่ิมทาํความสะอาดในขั้นตอนต่อไปเฉพาะกรณีท่ีงานพิมพมี์คุณภาพไม่ดี

หากคุณภาพงานพิมพย์งัคงดูไม่ดีหลงัจากท่ีคุณทาํความสะอาดครบทุกขั้นตอนแลว้ ใหล้องปรับแนวหวัพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงัจากทาํความ
สะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

● ปรับแนวหวัพิมพเ์ม่ือหนา้สถานะของเคร่ืองพิมพแ์สดงเสน้ร้ิว หรือเสน้สีขาวตลอดช่วงสีใดๆ หรือหากคุณมีปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพงานพิมพส์าํหรับงานพิมพข์อง
คุณ

เคร่ืองพิมพจ์ะปรับตาํแหน่งหวัพิมพโ์ดยอตัโนมติัในระหวา่งการติดตั้งคร้ังแรก

หมายเหตุ: การทาํความสะอาดจะส้ินเปลืองหมึก ดงันั้น ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น กระบวนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาสกัครู่หน่ึง อาจจะมีเสียงดงั
เกิดข้ึนในขณะทาํความสะอาด

ใหใ้ชปุ่้ม Power (เปิด/ปิด) ในการปิดใชเ้คร่ืองพิมพเ์สมอ การปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถูกตอ้งอาจทาํใหเ้กิดปัญหาคุณภาพการพิมพไ์ด้

หากต้องการทาํความสะอาดหรือปรับแนวหัวพมิพ์

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

3. สมัผสัท่ี การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ และจากนั้น ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณทาํเช่นเดียวกนันั้นไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) การเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์น้ีหรือ EWS ใหดู้ เปิด
ซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) หรือ เปิด Embedded Web Server

คนืค่าเร่ิมต้นและการตั้งค่าดั้งเดมิจากโรงงาน
หากคุณปิดฟังกช์ัน่การทาํงานบางส่วนหรือแกไ้ขค่าบางส่วนและตอ้งการคืนค่า สามารถกูคื้นค่าเคร่ืองพิมพเ์ป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงานหรือค่าสาํหรับเครือข่าย

การกู้คนืค่าจากโรงงานของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์

3. กดเลือก Restore (เรียกคืน) 

4. กดเลือก Restore Settings (เรียกคืนการตั้งค่า)
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5. เลือกวา่ฟังกช์ัน่ใดท่ีคุณตอ้งการเรียกคืนสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน:

● Copy (ทาํสาํเนา)

● Scan (สแกน)

● โทรสาร

● Photo (ภาพถ่าย)

● Network (เครือข่าย)

● บริการทางเวบ็

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

กดเลือก Restore (เรียกคืน)

ขอ้ความจะปรากฎขึ้นเพื่อแจง้วา่การตั้งค่าจะไดรั้บการเรียกคืน

6. แตะ Yes (ใช่)

การเรียกคนืค่าเร่ิมต้นจากโรงงานของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์

3. กดเลือก Restore (เรียกคืน) 

4. กดเลือก Restore Factory Defaults (เรียกคืนค่าเร่ิมตน้ท่ีกาํหนดโดยโรงงาน)

ขอ้ความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจง้วา่ค่าเร่ิมตน้จากโรงงานจะไดรั้บการเรียกคืน

5. กดเลือก Restore (เรียกคืน)

การกู้คนืค่าเครือข่ายเดมิของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหส้มัผสัหรือปัดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพื่อเปิดแดชบอร์ด และจากนั้น ใหส้มัผสัท่ี ( Setup (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) 

3. กดเลือก Restore Network Settings (เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่าย)

ขอ้ความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจง้วา่ค่าเร่ิมตน้เครือข่ายจะไดรั้บการเรียกคืน

4. กดเลือก Yes (ใช่)

5. พิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายและตรวจสอบวา่การตั้งค่าเครือข่ายไดถู้กรีเซ็ตแลว้

หมายเหตุ: เม่ือคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายเคร่ืองพิมพ ์จะมีการนาํการตั้งค่าระบบไร้สายและอีเทอร์เน็ตท่ีกาํหนดค่าไวก่้อนหนา้ออก (เช่น ระดบัความเร็วของลิงค ์หรือ
ท่ีอยู ่IP) จะมีการตั้งค่าท่ีอยู ่IP กลบัเป็นโหมดอตัโนมติั
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คาํแนะนํา: คุณสามารถเยีย่มชมเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP ท่ี www.support.hp.com เพื่อดูขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีสามารถช่วยคุณแกไ้ขปัญหา
ทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

(Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อมแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน และการทาํสาํเนา
โดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํหรับอพัเดตผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลสนนัสนุนล่าสุด โปรดไปท่ี เวบ็ไซตฝ่์ายสนบัสนุนเคร่ืองพิมพท่ี์ www.support.hp.com ฝ่ายสนบัสนุนออนไลนข์อง HP 
นาํเสนอทางเลือกหลายแบบในการใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพข์องคุณ:

ไดรเวอร์ & ดาวน์โหลด: ดาวนโ์หลดไดรเวอร์และอพัเดตซอฟตแ์วร์ รวมถึงคู่มือผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลประกอบท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

ฟอรัมฝ่ายสนับสนุนของ HP: ไปท่ีฟอรัมฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อหาคาํตอบเก่ียวกบัประเดน็คาํถามทัว่ไป คุณสามารถดูคาํถามท่ีลูกคา้ HP คนอ่ืนโพสตไ์ว ้หรือลงช่ือ
เขา้ใชแ้ละตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นของตนเอง

การแก้ไขปัญหา: ใชเ้คร่ืองมือออนไลนข์อง HP เพื่อตรวจหาเคร่ืองพิมพข์องคุณและหาวธีิแกไ้ข

ตดิต่อ HP

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

คุยกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนลกูคา้ของ HP ทางออนไลน์

โทรหาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนลกูคา้ของ HP

เม่ือติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรุณาเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ี:

● ช่ือผลิตภณัฑ ์(อยูท่ี่เคร่ืองพิมพ ์เช่น HP OfficeJet Pro 8720)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูข่า้งในฝาครอบตลบับรรจุหมึก)

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

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
สามารถเลือกเพิ่มระยะสญัญาแผนการบริการสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ไปท่ี www.support.hp.com เลือกประเทศ/ภมิูภาค และภาษา แลว้หา
ตวัเลือกการรับประกนัท่ีขยายเวลาของเคร่ืองพิมพคุ์ณ
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A ข้อมูลทางเทคนิค

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ลกัษณะเฉพาะ

● ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั

● โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม

ลกัษณะเฉพาะ
หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.support.hp.com เลือกประเทศหรือพื้นท่ีของคุณ คลิก Product Support & Troubleshooting 
(บริการรองรับและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ)์ กรอกช่ือท่ีปรากฏดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Search (คน้หา) คลิก Product 
information (ขอ้มูลผลิตภณัฑ)์ จากนั้นคลิก Product specifications (รายละเอียดทางเทคนิคสาํหรับผลิตภณัฑ)์

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

● สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้กาํหนดของซอฟตแ์วร์และระบบ หรือรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลูกคา้ออนไลน์
ของ HP ท่ี www.support.hp.com

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม

● อุณหภมิูขณะทาํงาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)

● ความช้ืนในการทาํงาน: ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่ควบแน่น 15 ถึง 80%

● สภาพการทาํงานท่ีแนะนาํ: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)

● ความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีแนะนาํ: 20 ถึง 80% โดยไม่มีการควบแน่น

ความจุถาด 1 

● กระดาษธรรมดา (60 ถึง 105 ก./ม.2 [16 ถึง 28 ปอนด]์): สูงสุด 250 แผน่

● ซองจดหมาย: สูงสุด 30 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 80 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 50 แผน่

ความจุถาด 2

หมายเหตุ:  สามารถเลือกใชง้านถาด 2 สาํหรับเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น 

● กระดาษธรรมดา (60 ถึง 105 กรัม2 [16 ถึง 28 ปอนด]์): สูงสุด 250 แผน่
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ความจุของถาดรับกระดาษออก

● กระดาษธรรมดา (60 ถึง 105 ก./ม.2 [16 ถึง 28 ปอนด]์): สูงสุด 150 แผน่

● ซองจดหมาย: สูงสุด 30 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 80 แผน่

● แผน่กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 100 แผน่

ความจุของตวัป้อนกระดาษ:

● กระดาษธรรมดา (60 ถึง 90 กรัม2 [16 ถึง 24 ปอนด]์): สูงสุด 50 แผน่

ขนาดและนํา้หนักกระดาษ

ดูรายการขนาดกระดาษที่รองรับไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

● Plain Paper (กระดาษธรรมดา): 60 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 28 ปอนด)์ 

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

● การ์ด: สูงสุด 200 กรัม2 (สูงสุด 110 ปอนดส์าํหรับบตัรดชันี)

● กระดาษภาพถ่าย: 300 กรัม2 (80 ปอนด)์

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์

● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL 3

● ความละเอียดในการพิมพ:์

สาํหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุน โปรดไปท่ีเวบ็ไซตฝ่์ายสนบัสนุนเคร่ืองพิมพท่ี์ www.support.hp.com

● ระยะขอบการพิมพ:์

สาํหรับการตั้งค่าระยะขอบของส่ือพิมพท่ี์แตกต่างกนั ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซตฝ่์ายสนบัสนุนเคร่ืองพิมพท่ี์ www.support.hp.com

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา

● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสแกน

● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 1200 ppi ออพติคอล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความละเอียดในการสแกนไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

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

● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจกสแกนเนอร์:
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– U.S. Letter (A): 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 น้ิว)

– U.S. Legal: 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 น้ิว) 

– ISO A4: 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 น้ิว)

● ขนาดสแกนสูงสุดจากตวัป้อนเอกสาร:

– สองดา้น (พิมพส์องดา้น): 210 x 297 มม. (8.27 x 11.69 น้ิว)

– ดา้นเดียว: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสาร

● สามารถใชก้บัโทรสารขาวดาํและโทรสารสีได้

● การรับและส่งโทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํ้ าอตัโนมติักรณีสายไม่วา่งไดม้ากถึงหา้คร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● โทรซํ้ าเม่ือไม่มีการตอบรับโดยอตัโนมติัสูงสุดหน่ึงคร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● การยนืยนัและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

● การส่งดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps

● 4 วนิาที/หนา้ ดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้เอกสารท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน
หรือมีความละเอียดสูงข้ึนอาจใชเ้วลาประมวลผลนานและใชห้น่วยความจาํมากข้ึน

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขา้พร้อมการสบัเปล่ียนระหวา่งโทรสารและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● ความละเอียดของโทรสาร:

 ภาพถ่าย (จุดต่อนิว้) คมชัดมาก (จุดต่อนิว้) คมชัด (จุดต่อนิว้) มาตรฐาน (จุดต่อนิว้)

ขาวดาํ 205 x 196 (โทนสีเทา 8 บิต) 308 x 300 205 x 196 205 x 98

สี 205 x 200 205 x 200 205 x 200 205 x 200

● ขอ้กาํหนดเฉพาะของ Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซี)

– ประเภทไฟลท่ี์สนบัสนุน: TIFF แบบไม่บีบอดั

– ชนิดโทรสารท่ีสามารถใชไ้ด:้ โทรสารขาวดาํ

จาํนวนการพมิพ์ของตลบัหมกึพมิพ์

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

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบั
เคร่ืองพิมพมี์คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:
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● หมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั:

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

– ผลิตภณัฑท่ี์รองรับการทาํงานแบบไร้สาย

– แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศพัทข์องยโุรป (โมเดม็/แฟกซ์)

● คาํประกาศรับรอง

● ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑแ์บบไร้สาย

– การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

– ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

– ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

– ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

– ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

– ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นประเทศญ่ีปุ่น

– ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคบั:

เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SNPRC-1602-01 อยา่สบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP OfficeJet Pro 8720 All-
in-One Printer เป็นตน้) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(D9L19A เป็นตน้)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
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ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสําหรับเยอรมนี

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear 
(or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the 
format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A telephone cord, plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone 
network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. HP 
recommends a compliant plug, jack and 2-wire telephone cord to connect this product to the premises wiring 
and telephone network. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. 
Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In 
most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of 
devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company 
to determine the maximum REN for the calling area. For products approved after July 23, 2001, the REN for 
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this product is part of the product identifier that has the format US-AAAEQ##TXXXX. The digits represented 
by ##are the REN without a decimal point (e.g., 01 is a REN of 0.1).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance 
that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone 
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a 
complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this 
manual, for repair and (or) warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, 
the telephone company may request that you disconnect the equipment from the network until the problem 
is resolved.

Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public 
service commission, or corporation commission for information.

ข้อควรระวงั: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the 
installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will 
disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND (OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.

2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

หมายเหตุ: The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other 
electronic devices, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a 
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and 
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message 
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The 
telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or 
long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the 
software.

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d’Innovation, Science et 
Développement Economique Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation ISED qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été effectué dans 
le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d’Innovation, Science et 
Développement Economique Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun 
cas que l’appareil a été validé par Innovation, Science et Développement Economique Canada.
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Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées à la terre de la 
source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau sont, le cas 
échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones 
rurales.

 REMARQUE: Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une 

indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La 
terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à condition que 
le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada Terminal 
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation ISED 
before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications 
were met. It does not imply that Innovation, Science and Economic Development Canada approved the 
equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, 
telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution 
might be particularly important in rural areas.

 NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of 

the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an 
interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลยี
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ประกาศข้อบังคบัของสหภาพยุโรป

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

หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั โปรดติดต่อ:

HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany

ผลติภณัฑ์ทีร่องรับการทาํงานแบบไร้สาย

EMF

● ผลิตภณัฑน้ี์ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรับความถ่ีสญัญาณวทิยตุามท่ีกาํหนด

หากมีการทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์รับและส่งสญัญาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระดบัการรับคล่ืนวทิยเุป็นไปตามเง่ือนไขของ 
EU

การใช้งานระบบไร้สายในยุโรป

● ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาสาํหรับใชง้านโดยไม่มีขอ้จาํกดัในประเทศแถบ EU ทั้งหมด รวมทั้งไอซ์แลนด ์ลิคเตนสไตน ์นอร์เวยแ์ละสวติเซอร์แลนด์

แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเดม็/แฟกซ์)

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

คาํประกาศรับรอง
สามารถดูประกาศเก่ียวกบัความสอดคลอ้งไดท่ี้ www.hp.eu/certificates

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบัสําหรับผลติภณัฑ์แบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก
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● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นประเทศญ่ีปุ่น

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

การได้รับรังสีคลืน่ความถีว่ทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only 
operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, 
Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the 
antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not 
more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, 
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 
of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the 
Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the 
device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal 
operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur 
radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) 
approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage 
radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de 
manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une 
communication réussie.
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Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement 
Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des 
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se 
trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique 
Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins 
possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et 
Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les 
antennes et l'utilisateur.

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในประเทศญีปุ่่น

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
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โครงการดูแลรักษาผลติภณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการออกแบบสาํหรับการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถู้กจาํกดัใหอ้ยูใ่นปริมาณ
ท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกไดอ้ยา่งสะดวก 
ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อ
ประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซตภ์าระผกูพนัเพื่อส่ิงแวดลอ้มของ HP ท่ี:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

● เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

● กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชว้สัดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การใชไ้ฟฟ้า

● การกาํจดัขยะสาํหรับประเทศบราซิล

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● สารเคมี

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● ฉลาก SEPA Eco ประเทศจีน ขอ้มูลสาํหรับผูใ้ช้

● ป้ายประหยดัพลงังานจีน สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสาํเนา

● ประกาศขอ้กาํหนดปัจจุบนัเก่ียวกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารตอ้งหา้ม (ไตห้วนั)

● ตารางสาร/ธาตุท่ีเป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จีน) 

● EPEAT

● การท้ิงแบตเตอร่ีในไตห้วนั

● ประกาศเก่ียวกบัวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

● กฎระเบียบเก่ียวกบัแบตเตอร่ีของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก่ียวกบัแบตเตอร่ีสาํหรับบราซิล

เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลือใหลู้กคา้ของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมและแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008

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

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพื่อใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้วสัดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (MSDS) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

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

www.hp.com/recycle

โครงการรีไซเคลิวสัดุองิค์เจท็ HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภมิูภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี:

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

การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพแ์ละสร้างภาพของ HP ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® ไดรั้บการรับรองโดยองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกา เคร่ืองหมายต่อไปน้ีจะ
ปรากฏบนผลิตภณัฑแ์สดงภาพท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 

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

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, 
podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio 
ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não 
observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao 
estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

การทิง้อุปกรณ์ทีผู้่ใช้ไม่ใช้แล้ว

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

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

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดยี)
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 
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weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 
2 of the Rule.

ฉลาก SEPA Eco ประเทศจนี ข้อมูลสําหรับผู้ใช้
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ป้ายประหยดัพลงังานจนี สําหรับเคร่ืองพมิพ์ แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสําเนา
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ประกาศข้อกาํหนดปัจจุบันเกีย่วกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารต้องห้าม (ไต้หวนั)
限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 

ethers

(PBDE)

外殼和紙匣

(External Casings and Trays)

0 0 0 0 0 0

電線 (Cables) 0 0 0 0 0 0

印刷電路板

(Printed Circuit Boards)

－ 0 0 0 0 0

列印引擎(Print Engine) － 0 0 0 0 0

列印機組件 (Print Assembly) － 0 0 0 0 0

噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies)

0 0 0 0 0 0

列印機配件 (Print Accessory) － 0 0 0 0 0

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

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

備考 2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

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

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

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

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

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 
product, and then follow the onscreen instructions.
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ตารางสาร/ธาตุทีเ่ป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จนี) 
产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

外壳和托盘 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电线 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

印刷电路板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

打印系统 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

显示器 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

喷墨打印机墨盒 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

驱动光盘 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

扫描仪 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

网络配件 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电池板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

自动双面打印系统 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

外部电源 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

◯：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
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การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

ประกาศเกีย่วกบัวสัดุทีม่สีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย

กฎระเบียบเกีย่วกบัแบตเตอร่ีของสหภาพยุโรป

ผลิตภณัฑน้ี์ประกอบดว้ยแบตเตอร่ีซ่ึงใชเ้พื่อรักษาความสมบูรณ์ของขอ้มูลการตั้งค่าสาํหรับนาฬิกาแบบเรียลไทมห์รือของผลิตภณัฑ ์และไดรั้บการออกแบบมาเพื่อยดือายุ
การใชง้านของผลิตภณัฑใ์หย้าวนานยิง่ข้ึน การบริการใดๆ หรือการเปล่ียนแบตเตอร่ีน้ีควรไดรั้บการดาํเนินการจากช่างเทคนิคฝ่ายบริการท่ีผา่นการรับรองแลว้เท่านั้น

ประกาศเกีย่วกบัแบตเตอร่ีสําหรับบราซิล
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ดชันี

A
ADSL, การตั้งค่าโทรสารกบั

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 75

D
DSL, การตั้งค่าโทรสารกบั

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 75

E
ECM. โปรดดู โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
EWS. โปรดดู เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

F
fax

การทดสอบสญัญาณเสียง, ลม้เหลว 133
FoIP 68

H
HP Utility (OS X)

การเปิด 109

I
IP แอดเดรส

การตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ 111

M
Mac OS 33

O
OCR

แกไ้ขเอกสารท่ีสแกน 48
OS X

HP Utility 109

P
Print Quality Report (รายงานคุณภาพการ
พิมพ)์ 140

Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์
ขอ้มูลเก่ียวกบั 140

W
Windows

การพิมพโ์บรชวัร์ 32
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 148

ก

กระจก, สแกนเนอร์
ตาํแหน่ง 5
ทาํความสะอาด 142
ป้อนตน้ฉบบั 26

กระจกสแกนเนอร์
ตาํแหน่ง 5
ทาํความสะอาด 142
ป้อนตน้ฉบบั 26

กระดาษ
HP, สัง่ซ้ือ 19
การเลือก 19
ถาดป้อนกระดาษ 20
นาํกระดาษท่ีติดออก 113
ลกัษณะเฉพาะ 149
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 120
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 120

การดูแลรักษา
Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวั
พิมพ)์ 144

ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์ 97
ทาํความสะอาด 143
ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์ 144
หนา้การวเิคราะห์ 140
หวัพิมพ์ 144
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์ 97

การตั้งค่า
DSL (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 75
Network (เครือข่าย) 104
ความเร็ว, โทรสาร 67
ทดสอบโทรสาร 91
บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 77

ระดบัเสียง, โทรสาร 67
ระบบ PBX (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 76
วอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 79
วอยซ์เมลแ์ละโมเดม็คอมพิวเตอร์ (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 89

สาย ISDN (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 76
สายโทรศพัทร่์วม (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

78
อุปกรณ์เสริม 27
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 85

แผนผงัของโทรสาร 73
โทรสาร, ท่ีมีระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 72
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์และสายสนทนา (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 82

โมเดม็คอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 89

การตั้งค่า IP 104
การติดตั้ง

โมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 79

การทดสอบ, โทรสาร
การทดสอบชนิดสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 132

การเช่ือมต่อพอร์ตลม้เหลว 131
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั 131
ลม้เหลว 131
สภาพสายโทรสาร 133
สญัญาณเสียง, ลม้เหลวfailed 133
ฮาร์ดแวร์, ลม้เหลว 131

การทดสอบช่องเสียบบนผนงั, โทรสาร 131
การทดสอบสภาพสาย, โทรสาร 133
การทดสอบสญัญาณเสียง, ความลม้เหลว 133
การบริการลูกคา้

การรับประกนั 147
การพิมพ์

รายงานการโทรสาร 68
รายละเอียดโทรสารคร้ังล่าสุด 71
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การพิมพส์องดา้น 38
การพิมพโ์บรชวัร์

งานพิมพ์ 33
การยอ่ขนาดโทรสาร 59
การยอ่ขนาดโทรสารอตัโนมติั 59
การรบกวนคล่ืนวทิยุ

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 156
การรับประกนั 147
การส่ือสารแบบไร้สาย

การตั้งค่า 101
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 156

การส่งต่อโทรสาร 58
การส่งโทรสารดว้ยตนเอง

รับ 56
ส่ง 54

การส่งโทรสารแบบกระจาย
ส่ง 55

การเขา้ใชง้าน 2
การเช่ือมต่อ USB

พอร์ต, ตาํแหน่ง 5, 7
การแกไ้ขปัญหา

การทดสอบการเช่ือมต่อสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 131

การทดสอบชนิดสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 132

การทดสอบช่องเสียบโทรสารบนผนงั, ลม้เหลว
131

การทดสอบสญัญาณเสียงโทรสารลม้เหลว 133
การทดสอบสายโทรสารลม้เหลว 133
การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสารลม้เหลว 131
ระบบไฟ 139
รับโทรสาร 134, 135
ส่งโทรสาร 134, 136
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั 137

การโทรระบบกดปุ่ ม 66
การโทรระบบหมุน 66
แกไ้ข

ขอ้ความในโปรแกรม OCR 48
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์ 140

กระดาษหลายแผน่ถูกดึงเขา้ 120
การทดสอบโทรสาร 131

งานพิมพ์ 139
ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ 120
ปัญหาการป้อนกระดาษ 120
ระบบวธีิใชแ้ผงควบคุม 139
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 120
หนา้การตั้งค่าเครือข่าย 140
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง 111
โทรสาร 130

ข

ขอ้กาํหนดรายละเอียด
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 148

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัความช้ืน 148
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 148
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัอุณหภมิู 148
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 148
ขอ้ความสีและ OCR 48
ขอ้มูลดา้นเทคนิค

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา 149
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน 149
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัโทรสาร 150

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 150, 156

ค

ความเร็วลิงค,์ การตั้งค่า 104
คุณภาพงานพิมพ์

ทาํความสะอาดรอยเป้ือนบนหนา้กระดาษ 144
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

การตั้งค่ากบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 85

สญัญาณโทรสารท่ีบนัทึก 137
เคร่ืองตอบรับโทรศพัท์

ติดตั้งเพื่อใชร่้วมกบัโทรสารและโมเดม็ 86
แคร่

การนาํส่ิงกีดขวางออกจากแคร่ตลบัหมึก 119
โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 159

ง

งานพิมพ์
หนา้การวเิคราะห์ 140
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 139

จ

จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 65

ช

ชนิดการโทร, การตั้งค่า 66
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั, โทรสาร 131
ช่องเสียบสายไฟ, ตาํแหน่ง 7

ซ

ซอฟตแ์วร์
OCR 48
เวบ็สแกน 47

ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์(Windows)
การเปิด 30, 109
เก่ียวกบั 109

ด

ดึงกระดาษหลายแผน่, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 120
ดู

การตั้งค่าเครือข่าย 104
ดูแลรักษา

รอยเป้ือนบนหนา้กระดาษ 144
หวัพิมพ์ 144

ต

ตลบัหมึก 99
ตลบัหมึกพิมพ์ 7

ขอ้แนะนาํ 96
ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์ 97
ตาํแหน่ง 6
หมายเลขช้ินส่วน 99
เปล่ียน 97

ตวัป้อนกระดาษ
ทาํความสะอาด 143
ปัญหาการป้อนเอกสาร,การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

143
ป้อนตน้ฉบบั 26

ตวัเช่ือมต่อ, ตาํแหน่ง 7
ตวัเลือกการโทรซํ้ า, การตั้งค่า 66
ตั้งค่า

เคร่ืองตอบรับและโมเดม็ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 86

เสียงเรียกเขา้เฉพาะ 65
โมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 86
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ติด
กระดาษท่ีควรหลีกเล่ียง 20
ลา้ง 113

ติดตั้ง
สายโทรสารแยกต่างหาก (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 74

ถ

ถาด
การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก 113
ตาํแหน่ง 5
ภาพแสดงตวัปรับความกวา้งของกระดาษ 5
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 120
ใส่กระดาษ 20

ถาดท่ีสอง
ใชถ้าด 2 28

ถาดรับกระดาษ
ตาํแหน่ง 5

ท

ทดสอบ,โทรสาร
การตั้งค่า 91

ทดสอบพอร์ตท่ีถูกตอ้ง, โทรสาร 131
ทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ, พิมพบ์น 38
ทาํความสะอาด

กระจกสแกนเนอร์ 142
ตวัป้อนกระดาษ 143
ตวัเคร่ืองภายนอก 143
หวัพิมพ์ 144

ทาํสาํเนา
ขอ้กาํหนดรายละเอียด 149

โทรศพัท,์ ส่งโทรสารจาก
รับ 56
ส่ง 54
ส่ง, 54

โทรสาร
DSL, การติดตั้ง (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

75
การตั้งค่า, เปล่ียน 64
การตั้งค่าสายโทรศพัทร่์วม (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 78

การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 77

การทดสอบการตั้งค่า 91
การทดสอบชนิดของสายโทรศพัท,์ ลม้เหลว

132
การทดสอบช่องเสียบบนผนงั, ลม้เหลว 131
การทดสอบลม้เหลว 131
การทดสอบสภาพสาย, ลม้เหลว 133
การบลอ็กหมายเลข 59
การยอ่ขนาด 59
การส่งต่อ 58
การเช่ือมต่อสายโทรศพัท,์ ลม้เหลว 131
การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั 137
ขอ้กาํหนดรายละเอียด 150
ความเร็ว 67
จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 65
ชนิดการโทร, การตั้งค่า 66
ตอบรับอตัโนมติั 64
ตวัเลือกการโทรซํ้ า 66
บนัทึก, พิมพ์ 70
บนัทึก, ลา้ง 70
ประเภทการตั้งค่า 73
พิมพซ์ํ้ า 57
พิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ัง
ล่าสุด 71

ระดบัเสียง 67
ระบบ PBX, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 76

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 72
รับ 56
รับ, การแกไ้ขปัญหา 134, 135
รับดว้ยตนเอง 56
รายงาน 68
รายงานขอ้ผดิพลาด 70
รายงานยนืยนั 69
วอยซ์เมล,์ การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

79
สาย ISDN, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 76

สายโทรสารแยกต่างหาก (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 74

ส่ง 52
ส่ง, การแกไ้ขปัญหา 134, 136
หนา้จอแป้นหมุนหมายเลข 54, 55
หวักระดาษ 64

อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล, ผา่น 68
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 85

เคร่ืองตอบรับและโมเดม็, ใชร่้วมกบั (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 86

เสียงเรียกเขา้เฉพาะ, เปล่ียนรูปแบบ 65
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 130
โทรสารสาํรอง 57
โมเดม็, ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

79
โมเดม็และวอยซ์เมล,์ ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 89

โมเดม็และสายสนทนา, ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 82

โมเดม็และเคร่ืองตอบรับ, ใชร่้วมกบั (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 86

โหมดตอบรับ 64
โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 56

โทรสารสาํรอง 57

บ

บนัทึก
โทรสารในหน่วยความจาํ 57

บนัทึก, โทรสาร
พิมพ์ 70

เบ้ียว, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
งานพิมพ์ 120

ป

ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์ 144
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