
HP DeskJet 3700 All-in-One series 





สารบัญ

1  วธีิใช้ HP DeskJet 3700 series ............................................................................................................................  1

2  เร่ิมต้นใช้งาน ........................................................................................................................................................ 3

ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ ์................................................................................................................................................  4

คุณสมบติัของแผงควบคุม ....................................................................................................................................................  5

ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล ..........................................................................................................  7

การใส่วสัดุพิมพ ์............................................................................................................................................................  10

เปล่ียนขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบ .........................................................................................................................  14

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ............................................................................................................................................  15

เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) .......................................................................................................................  18

โหมดสลีป ..................................................................................................................................................................  19

โหมดเงียบ ..................................................................................................................................................................  20

ปิดอตัโนมติั ................................................................................................................................................................  21

3  การพมิพ์ .........................................................................................................................................................  23

การพิมพเ์อกสาร ............................................................................................................................................................  24

การพิมพภ์าพถ่าย ...........................................................................................................................................................  26

การพิมพซ์องจดหมาย ......................................................................................................................................................  28

การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด ........................................................................................................................................  29

พิมพจ์ากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ..................................................................................................................................................  31

เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์........................................................................................................................................  32

4  การใช้บริการทางเวบ็ ...............................................................................................................................................  35

บริการทางเวบ็คืออะไร .....................................................................................................................................................  36

การตั้งค่าบริการทางเวบ็ ....................................................................................................................................................  37

การพิมพด์ว้ย HP ePrint ...............................................................................................................................................  38

การลบบริการทางเวบ็ ....................................................................................................................................................... 39

5  การทาํสําเนาและสแกน .............................................................................................................................................  41

การทาํสาํเนาเอกสาร ........................................................................................................................................................  42

THWW iii



การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP ......................................................................................................................... 43

การสแกนโดยใช ้Webscan ............................................................................................................................................  47

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ............................................................................................................................. 48

6  จดัการตลบัหมกึพมิพ์ ..............................................................................................................................................  49

การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ................................................................................................................................  50

การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ ์..............................................................................................................................................  51

เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์....................................................................................................................................................... 52

ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว ................................................................................................................................................ 54

ขอ้มูลการรับประกนัตลบัหมึก .............................................................................................................................................. 55

เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ ์...........................................................................................................................................  56

7  การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ ............................................................................................................................................  57

เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายดว้ยเราเตอร์ ........................................................................................................................  58

การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ............................................................................................................  61

การตั้งค่าระบบไร้สาย ......................................................................................................................................................  64

เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB (การเช่ือมต่อแบบไม่ใชเ้ครือข่าย) .................................................................................... 65

การเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ......................................................................................................  66

เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย) ............................................................................................  67

เคลด็ลบัในการติดตั้งและการใชง้านเคร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย ...............................................................................................................  69

8  การแก้ไขปัญหา ...................................................................................................................................................  71

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ....................................................................................................................................  72

ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ ์............................................................................................................................................... 76

ปัญหาการพิมพ ์.............................................................................................................................................................  78

ปัญหาการทาํสาํเนา .........................................................................................................................................................  87

ปัญหาสแกน ................................................................................................................................................................  88

ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ ............................................................................................................................................  89

ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ ์....................................................................................................................................  91

รหสัและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคุม ................................................................................................................................ 92

ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ..................................................................................................................................................... 97

ภาคผนวก A  ข้อมูลทางเทคนิค ........................................................................................................................................ 99

ประกาศจากบริษทั HP ..................................................................................................................................................  100

ลกัษณะเฉพาะ ............................................................................................................................................................  101

ประกาศขอ้บงัคบั .........................................................................................................................................................  103

โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม .....................................................................................................................  111

ดชันี ...............................................................................................................................................................  119

iv THWW



1 วธีิใช้ HP DeskJet 3700 series

เรียนรู้วธีิใช ้HP DeskJet 3700 series ของคุณ

● เร่ิมตน้ใชง้าน ในหนา้ 3
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● คุณสมบติัของแผงควบคุม

● ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล

● การใส่วสัดุพิมพ์

● เปล่ียนขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบ

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● โหมดสลีป

● โหมดเงียบ

● ปิดอตัโนมติั 
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ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์

1 ตวัปรับความกวา้งกระดาษ

2 แกนรองรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษ

3 ถาดป้อนกระดาษ

4 แผน่บงัถาดป้อนกระดาษ

5 สแกนเนอร์

6 พาธการสแกน

7 ไฟแสดงสถานะการสแกน

8 แผงควบคุม

9 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

10 ตลบัหมึกพิมพ์

11 ถาดรับกระดาษออก

12 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาดกระดาษ)

13 ท่ีจบักระดาษ

14 การเช่ือมต่อสายไฟ

15 พอร์ต USB
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คุณสมบัตขิองแผงควบคุม
ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

คุณสมบัติ คาํอธิบาย

1 หน้าจอแผงควบคุม : แสดงจาํนวนสาํเนา ขอ้ผดิพลาดของวสัดุพิมพ ์สถานะระบบไร้สาย และความแรงของสญัญาณ สถานะ Wi-Fi Direct และระดบัหมึกพิมพ์

2 ปุ่ม ข้อมูล : พิมพห์นา้ขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่มร่วมกบัปุ่ม ระบบไร้สาย หรือปุ่ม Wi-Fi Direct เพื่อดูหนา้วธีิใชท่ี้เจาะจงมากขึ้นซ่ึงเช่ือมโยงกบัแต่ละปุ่มเหล่าน้ี

3 ปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ : เร่ิมทาํงานใหม่หลงัจากหยดุชะงกั (เช่น หลงัจากใส่กระดาษ หรือ ดึงกระดาษท่ีติดออก)

ไฟแสดงสถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ : แสดงวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นสถานะเตือนหรือขอ้ผดิพลาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี รหสัและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคุม 
ในหนา้ 92

4 ปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) : หยดุการทาํงานปัจจุบนั

5 ปุ่ม ระบบไร้สาย : เปิดหรือปิดคุณสมบติัการใชง้านแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย : แสดงวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายอยู่

6 ปุ่ม เร่ิมทาํสําเนาสี : เร่ิมงานทาํสาํเนาสี ในการเพิ่มจาํนวนสาํเนาสี ใหก้ดปุ่มหลายๆ คร้ังอยา่งรวดเร็ว

7 ไฟแสดงสญัญาณ Start Copy (เร่ิมทาํสาํเนา): ไฟแสดงสถานะกะพริบ แสดงวา่ ปุ่ม เร่ิมทาํสําเนาสี และ เร่ิมทาํสําเนาขาวดาํ พร้อมใชง้านแลว้

8 ปุ่ม เร่ิมทาํสําเนาขาวดาํ : เร่ิมงานทาํสาํเนาขาวดาํ ในการเพิ่มจาํนวนสาํเนาขาวดาํ ใหก้ดปุ่มหลายๆ คร้ังอยา่งรวดเร็ว

9 ไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตอืนหมกึ) : แสดงวา่หมึกพิมพมี์ปริมาณตํ่าหรือมีปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี รหสัและสถานะ
ขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคุม ในหนา้ 92
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คุณสมบัติ คาํอธิบาย

10 ปุ่ม บริการบนเวบ็ : พิมพห์นา้การวเิคราะห์เพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหา บริการทางเวบ็ หากไฟแสดงสถานะ บริการบนเวบ็ กะพริบ

ไฟแสดงสถานะ บริการบนเวบ็ : ไฟแสดงสถานะกะพริบ แสดงวา่มีปัญหากบัการเช่ือมต่อไปยงั บริการทางเวบ็

11 ปุ่ม Wi-Fi Direct : เปิดหรือปิด Wi-Fi Direct

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct : แสดงสถานะเปิดหรือปิด Wi-Fi Direct

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน คาํอธิบาย

ไอคอน จาํนวนสําเนา : แสดงจาํนวนสาํเนาขณะกาํลงัทาํสาํเนาเอกสาร และจะสลบัระหวา่งตวั E และหมายเลขเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นสถานะขอ้ผดิพลาด

ไอคอน ข้อผดิพลาด : แสดงขอ้ผดิพลาด

ไอคอน ข้อผดิพลาดเกีย่วกบักระดาษ : แสดงวา่มีขอ้ผดิพลาดท่ีเก่ียวกบักระดาษ

ไอคอนสถานะ ระบบไร้สาย : แสดงสถานะการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

ไอคอนสถานะไร้สายประกอบดว้ยสามไอคอน คือ ไอคอน ระบบไร้สาย ( ) ไอคอน เตอืนระบบไร้สาย ( ) และไอคอน แถบสัญญาณ 

( )

ไอคอน Wi-Fi Direct : แสดงวา่ Wi-Fi Direct เปิดอยูห่รืออยูร่ะหวา่งการเช่ือมต่อ

ไอคอน ระดบัหมกึ : ไอคอนหมึกพิมพท์างซา้ยแสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณของตลบัหมึกพิมพส์ามสี และไอคอนทางขวาแสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดย
ประมาณของตลบัหมึกพิมพข์าวดาํ

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณ
ไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณ
ยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
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ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล
ไฟแสดงสถานะปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ

●

สถานะ คาํอธิบาย

ติดสวา่ง เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่

Off (ปิด) เคร่ืองพิมพถ์กูปิดสวติช์

หร่ี แสดงวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปโดยอตัโนมติัหลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลาหา้นาที

กะพริบ เคร่ืองพิมพก์าํลงัประมวลผลงาน หากตอ้งการยกเลิกงานพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( )

กะพริบถ่ีๆ ถา้ฝาครอบตลบัหมึกพิมพเ์ปิดอยู ่ควรปิดใหเ้รียบร้อย ถา้ฝาครอบตลบัหมึกพิมพปิ์ดอยูแ่ละไฟแสดงสถานะกะพริบถ่ีๆ แสดงวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่น
สถานะขอ้ผดิพลาด ซ่ึงคุณสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปฏิบติัตามขอ้ความท่ีแสดงบนหนา้จอจากคอมพิวเตอร์ ถา้คุณไม่เห็นขอ้ความบนหนา้จอ ใหล้อง
พิมพเ์อกสารเพื่อสร้างขอ้ความบนหนา้จอ

ไฟแสดงสถานะและไอคอน ระบบไร้สาย

● ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย ท่ีอยูข่า้งปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และไอคอนสถานะไร้สายบนหนา้จอแผงควบคุมทาํงานร่วมกนัเพื่อแสดงสถานะการเช่ือมต่อ

แบบไร้สาย

สถานะ คาํอธิบาย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย ไอคอน ระบบไร้สาย และไอคอน แถบสัญญาณ ติดสวา่ง เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย ดบั ปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพอ์ยู ่ในการเปิดใชง้านการทาํงานแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ด

ปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) 

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย กะพริบ ไอคอน ระบบไร้สาย ติดสวา่ง และไอคอน แถบสัญญาณ 
หมุนเป็นวงรอบ

เคร่ืองพิมพก์าํลงัเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สาย หรืออยูใ่นโหมดกด Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) 

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย กะพริบเป็นเวลาสามวนิาที จากนั้นจึงดบัลง ปิดใชง้านระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพอ์ยู่

เปล่ียนการตั้งค่าระบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าระบบไร้สาย 
ในหนา้ 64
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สถานะ คาํอธิบาย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย กะพริบ ไอคอน ระบบไร้สาย และไอคอน เตอืนระบบไร้สาย ติด
สวา่ง

ไม่มีสญัญาณระบบไร้สาย

— ตรวจสอบวา่เราเตอร์แบบไร้สายหรือสถานีแม่ข่ายเปิดหรือไม่

— ยา้ยเคร่ืองพิมพเ์ขา้ใกลก้บัเราเตอร์ไร้สาย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย กะพริบ ไอคอน ระบบไร้สาย ติดสวา่ง และไอคอน เตอืนระบบไร้
สาย กะพริบ

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

— เคร่ืองพิมพป์ระสบปัญหาในการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สาย

— มีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน หรือตรวจพบเซสชัน่ท่ีคาบเก่ียวกนัขณะใช ้WPS

กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และปุ่ม ข้อมูล ( ) พร้อมกนัเพื่อเรียกใชก้ารทดสอบ

ระบบไร้สาย จากนั้นดูรายงานทดสอบสาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหา

ไฟแสดงสถานะและไอคอน Wi-Fi Direct :

●

สถานะ คาํอธิบาย

ไฟแสดงสถานะและไอคอน Wi-Fi Direct ติดสวา่ง Wi-Fi Direct เปิดอยูแ่ละพร้อมใชง้าน

หากตอ้งการทราบวธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพข์องคุณโดยใช ้Wi-Fi Direct โปรดดู การเช่ือม
ต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ในหนา้ 61

ไฟแสดงสถานะและไอคอน Wi-Fi Direct ดบั Wi-Fi Direct ปิดอยู่

หากตอ้งการเปิด Wi-Fi Direct กดปุ่ม Wi-Fi Direct ( )

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct กะพริบ เคร่ืองพิมพก์าํลงัเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์พกพาในโหมดกด Wi-Fi Protected Setup 

(WPS) กดปุ่ม Wi-Fi Direct ( ) เพื่อเช่ือมต่อใหเ้สร็จ

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct กะพริบถ่ีๆ เป็นเวลาสามวนิาที จากนั้นติดสวา่งคา้งไว้ เคร่ืองพิมพมี์การเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct ครบจาํนวนสูงสุดแลว้ และอุปกรณ์เคร่ืองอ่ืนกาํลงั
พยายามท่ีจะเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพด์ว้ย Wi-Fi Direct

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct กะพริบถ่ีๆ เป็นเวลาสามวนิาที จากนั้นจึงดบัลง ปิดการใชง้าน Wi-Fi Direct สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผูท่ี้ติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

ไฟแสดงสถานะ บริการทางเวบ็

●

สถานะ คาํอธิบาย

ไฟแสดงสถานะ บริการบนเวบ็ เป็นสีขาว และติดสวา่ง คุณสมบติั บริการทางเวบ็ เปิดอยูแ่ละพร้อมใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบั บริการทางเวบ็ โปรดดู
ท่ี การใชบ้ริการทางเวบ็ ในหนา้ 35
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สถานะ คาํอธิบาย

ไฟแสดงสถานะ บริการบนเวบ็ ดบั ไม่มีการลงทะเบียนคุณสมบติั บริการทางเวบ็

หากตอ้งการเรียนรู้วธีิการลงทะเบียนบริการทางเวบ็ โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็ 
ในหนา้ 37

ไฟแสดงสถานะ บริการบนเวบ็ เป็นสีขาว และกะพริบตลอดเวลา มีการลงทะเบียนคุณสมบติั บริการทางเวบ็ น้ีแลว้ แต่มีปัญหาในระบบการเช่ือมต่อ

กดปุ่ม บริการบนเวบ็ ( ) เพื่อพิมพห์นา้การวเิคราะห์ และจากนั้นทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้

ไฟแสดงสถานะ บริการบนเวบ็ เป็นสีเหลือง และกะพริบตลอดเวลา มีการเปิดใชคุ้ณสมบติั บริการทางเวบ็ แต่งานถูกบลอ็ก เน่ืองจากมีขอ้ผดิพลาด

กดปุ่ม บริการบนเวบ็ ( ) เพื่อพิมพห์นา้การวเิคราะห์ และจากนั้นทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้
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การใส่วสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. ยกถาดป้อนกระดาษและแกนรองรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษข้ึน

2. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น และเล่ือนปึกกระดาษเขา้ไปจนสุด

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ
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4. ดึงถาดจ่ายกระดาษและแกนรองรับกระดาษของถาดจ่ายกระดาษออก และจากนั้นยกท่ีจบักระดาษข้ึน

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. ยกถาดป้อนกระดาษและแกนรองรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษข้ึน

2. ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายลงทางดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษโดยคว ํ่าขอบสั้นลงและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น เล่ือนปึกกระดาษภาพถ่ายจนสุด
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3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ

4. ดึงถาดจ่ายกระดาษและแกนรองรับกระดาษของถาดจ่ายกระดาษออก และจากนั้นยกท่ีจบักระดาษข้ึน

การใส่ซองจดหมาย

1. ยกถาดป้อนกระดาษและแกนรองรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษข้ึน

2. ใส่ซองจดหมายอยา่งนอ้ยหน่ึงซองท่ีดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษ และเล่ือนปึกซองจดหมายลงจนสุด ควรหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น
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3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนชิดปึกซองจดหมาย

4. ดึงถาดจ่ายกระดาษและแกนรองรับกระดาษของถาดจ่ายกระดาษออก และจากนั้นยกท่ีจบักระดาษข้ึน
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เปลีย่นขนาดกระดาษเร่ิมต้นทีเ่คร่ืองพมิพ์ตรวจพบ
เคร่ืองพิมพส์ามารถตรวจพบโดยอตัโนมติัวา่ไดใ้ส่กระดาษไวใ้นถาดป้อนกระดาษหรือไม่ และตรวจพบวา่กระดาษท่ีใส่มีความกวา้งมาก นอ้ย หรือปานกลาง คุณสามารถ
เปล่ียนขนาดกระดาษใหญ่ ปานกลาง เลก็ ท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบได้

วธีิเปลีย่นขนาดกระดาษเร่ิมต้นทีเ่คร่ืองพมิพ์ตรวจพบ

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server 
ในหนา้ 67

2. คลิกแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

3. ในส่วน Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) คลิก Tray and Paper Management (การจดัการถาดและกระดาษ) แลว้เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

4. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํ
ใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานที่คุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมยีมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4 8.5 x 11 
น้ิว 216 x 279 มม. 4 x 6 น้ิว 10 x 15 ซม. และ 5 x 7 น้ิว 13 x 18 ซม. และมีผวิกระดาษสองแบบ คือ แบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็นอ้ย (ผวิ
มนั-ดา้น) เหมาะสาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
ผลงานพิมพท่ี์ยอดเยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

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

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

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

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

เอกสารสําหรับธุรกจิ

● กระดาษพรีเมยีมสําหรับงานนําเสนอของ HP ขนาด 120 แกรมแบบเคลอืบด้าน หรือกระดาษสําหรับงานนําเสนอของ HP ขนาด 120 แกรมเคลอืบด้าน

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวจิยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้าหนกั
มากเพื่อใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมนัสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

งานพมิพ์ประจาํวนั

กระดาษทั้งหมดท่ีระบุสาํหรับการพิมพใ์นทุกวนั มีเทคโนโลย ีColorLok Technology เพื่อการลดรอยเป้ือน มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษขาวสว่างของ HP และกระดาษสีสําหรับ Inkjet

กระดาษขาวสวา่งของ HP และกระดาษสีสาํหรับ Inkjet ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะ
โปร่งแสง เหมาะสาํหรับใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษพมิพ์อเนกประสงค์และ All-in-One ของ HP

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

● กระดาษ HP Office กระดาษทาํสําเนา และกระดาษสําหรับทาํสําเนาและพมิพ์

กระดาษแบบต่างๆ น้ีเหมาะสาํหรับทาํสาํเนา ร่าง บนัทึก และเอกสารท่ีใชเ้ป็นประจาํแบบอ่ืนๆ กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด เพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ี
คงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

หากตอ้งการสัง่ซ้ือกระดาษของ HP หรือวสัดุอ่ืนๆ ใหไ้ปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น
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HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่ง
อิสระวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและเวลาแหง้
สั้นกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

THWW ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ 17



เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP แลว้ ใหด้บัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 10: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับ
เคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์
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โหมดสลปี
● การใชพ้ลงังานจะลดลงเมื่อเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป

● หลงัจากตั้งค่าเคร่ืองพิมพค์ร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการทาํงานเป็นเวลา 5 นาที

การเปล่ียนเวลาเขา้สู่โหมดสลีป

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server 
ในหนา้ 67

2. คลิกแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

3. ในส่วน Power Management (การจดัการพลงังาน) ใหค้ลิก Energy Save Mode (โหมดประหยดัพลงังาน) แลว้เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

4. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)
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โหมดเงยีบ
โหมดเงียบจะชะลอการพิมพใ์หช้า้ลงเพื่อลดเสียงรบกวนโดยรวมลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ ์โหมดเงียบใชง้านไดก้บัการพิมพด์ว้ยคุณภาพการพิมพ ์
Normal (ปกติ) บนกระดาษธรรมดาเท่านั้น เปิดโหมดเงียบเพื่อลดเสียงรบกวนจากการพิมพ ์หากตอ้งการพิมพท่ี์ความเร็วปกติ ใหปิ้ดโหมดเงียบ โหมดเงียบถูกปิดใช้
งานไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

หมายเหตุ: ในโหมดเงียบ ถา้คุณพิมพบ์นกระดาษธรรมดาดว้ยคุณภาพการพิมพ ์Draft (ร่าง) หรือ Best (ดีท่ีสุด) หรือถา้คุณพิมพภ์าพถ่ายหรือซองจดหมาย 
เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานในลกัษณะเดียวกนักบัเม่ือปิดโหมดเงียบ

การเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. คลิกแทบ็ Quiet Mode (โหมดเงียบ) 

3. คลิก ON (เปิด) หรือ OFF (ปิด)

4. คลิกท่ี Save Settings (บนัทึกการตั้งค่า)

การเปิดปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก โหมดเงยีบ

4. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

5. คลิกท่ี Apply Now (กาํหนดใชเ้ด๋ียวน้ี)

การเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) 

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 67

2. คลิกแทบ็ Settings (การตั้งค่า) 

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

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

● ปิดอตัโนมติั เปิดใชง้านเม่ือเปิดเคร่ืองพิมพ ์ถา้เคร่ืองพิมพไ์ม่มีเครือข่ายหรือไม่มีแฟกซ์ หรือไม่ไดใ้ชค้วามสามารถเหล่าน้ี

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

● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

● พิมพจ์ากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์
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การพมิพ์เอกสาร
ก่อนพิมพเ์อกสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษไวใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่กระดาษ 
โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

วธีิพมิพ์เอกสาร (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 32

หมายเหตุ:  หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งลงในถาดป้อนกระดาษแลว้ 

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

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

การพมิพ์เอกสาร (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์สองด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่
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3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

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

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 32

หมายเหตุ:  หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งลงในถาดป้อนกระดาษแลว้ 

5. หลงัจากท่ีคุณพิมพห์นา้แรก ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ เพื่อใส่กระดาษเขา้ใหม่อีกคร้ัง และจากนั้นคลิกท่ี Continue (ดาํเนินการต่อ)

6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์

การพมิพ์สองด้าน (OS X)

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

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

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

4. คลิก Print (พิมพ)์

5. เม่ือพิมพห์นา้ค่ีของเอกสารหมดทุกหนา้แลว้ ใหน้าํเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

6. ใส่ตน้ฉบบัอีกคร้ังโดยใหด้า้นท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพห์นัเขา้หาเคร่ืองพิมพ ์และดา้นวา่งเปล่าของตน้ฉบบัหนัไปทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

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

8. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ภาพถ่าย
ก่อนพิมพภ์าพถ่าย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษภาพถ่ายไวใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่
กระดาษ โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

การพมิพ์ภาพถ่ายลงบนกระดาษภาพถ่าย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 32

หมายเหตุ:  หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งลงในถาดป้อนกระดาษแลว้ 

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

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

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:
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● 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)์
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การพมิพ์ซองจดหมาย
ก่อนพิมพซ์องจดหมาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่ซองจดหมายไวใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่คุณสามารถใส่ซองจดหมายไดม้ากกวา่
หน่ึงซองลงในถาดป้อนกระดาษ โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท่ีมีลกัษณะมนัเงาหรือพิมพนู์น รวมถึงซองจดหมายท่ีมีตวัยดึหรือหนา้ต่างดว้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
ใส่ซองจดหมาย โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวธีิการจดัรูปแบบขอ้ความสาํหรับพิมพซ์องจดหมายไดจ้ากไฟลว์ธีิใชใ้นโปรแกรม Word

การพมิพ์ซองจดหมาย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

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

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

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

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)์
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การพมิพ์โดยใช้จาํนวน dpi สูงสุด
ใชจ้าํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุด จะใชเ้วลานานกวา่การพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีดิสกจ์าํนวนมาก

สาํหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์รองรับ โปรดไปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนผลิตภณัฑท่ี์ www.support.hp.com

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. คลิกแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. จากรายการ Media (วสัดุพิมพ)์ แบบดึงลง เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

6. คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

7. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

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

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดตวัเลือกขั้นสูง

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

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีการใส่กระดาษท่ีถูกตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

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

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

5. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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พมิพ์จากอุปกรณ์เคลือ่นที่
คุณสามารถพิมพเ์อกสารและภาพถ่ายจากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณไดโ้ดยตรง รวมถึง iOS, Android, Windows Mobile, Chromebook และ 
Amazon Kindle 

หากต้องการพมิพ์จากอุปกรณ์เคลือ่นที่

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพข์องคุณเขา้ในเครือข่ายเดียวกนักบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณแลว้

2. เปิดใชง้านการพิมพบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณ:

● iOS: ใชต้วัเลือก Print (พิมพ)์ จากเมนู Share (แชร์) ไม่ตอ้งทาํการตั้งค่าใดๆ เม่ือมีการติดตั้ง iOS AirPrint ไวล่้วงหนา้แลว้

หมายเหตุ: อุปกรณ์ท่ีใช ้iOS 4.2 หรือใหม่กวา่จะมี AirPrint ติดตั้งไวล่้วงหนา้แลว้

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

หมายเหตุ: HP Print Service Plugin (ปลัก๊อินบริการการพิมพข์อง HP) สนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีใช ้Android 4.4 หรือใหม่กวา่ อุปกรณ์ท่ี
ใช ้Android 4.3 หรือก่อนหนา้น้ีสามารถพิมพโ์ดยใชแ้อพพลิเคชนั HP ePrint ซ่ึงสามารถเลือกใชง้านไดจ้ากร้านคา้ Google Play 

● Windows Mobile: แตะท่ี Print (พิมพ)์ จากเมนู Device (อุปกรณ์) ไม่ตอ้งทาํการตั้งค่าใดๆ หากมีการติดตั้งซอฟตแ์วร์ไวล่้วงหนา้แลว้

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพข์องคุณไม่อยูใ่นรายการ คุณอาจตอ้งทาํการตั้งค่าเคร่ืองพิมพโ์ดยใชต้วัช่วยสร้าง Add Printer (เพิ่มเคร่ืองพิมพ)์ ซ่ึง
เป็นการตั้งค่าเพียงคร้ังเดียว 

● Chromebook: ดาวนโ์หลดและติดตั้งแอพ HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store เพื่อเปิดใชง้านทั้งการพิมพ ์Wi-Fi 
และ USB 

● Amazon Kindle Fire HD9 และ HDX: ในคร้ังแรกท่ีคุณเลือก Print (พิมพ)์ บนอุปกรณ์ของคุณ จะมีการดาวนโ์หลด HP Print 
Service Plugin (ปลัก๊อินบริการการพิมพข์อง HP) เพื่อเปิดใชง้านการพิมพบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัการเปิดใชง้านการพิมพจ์ากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณ ใหไ้ปท่ี www.hp.com/go/mobileprinting 
หากเวบ็ไซตน้ี์ไม่มีเวอร์ชนัทอ้งถ่ินสาํหรับประเทศ/ภมิูภาคหรือภาษาของคุณ คุณจะไดรั้บการนาํทางไปยงัเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/
ภมิูภาคหรือภาษาอ่ืน 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการใส่กระดาษท่ีมีขนาดตรงกบัการตั้งค่ากระดาษของเคร่ืองพิมพ ์(ดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม) การตั้งค่าขนาด
กระดาษท่ีถูกตอ้งสาํหรับกระดาษท่ีใส่ไวจ้ะช่วยใหอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณรู้ไดว้า่มีการพิมพโ์ดยใชก้ระดาษขนาดใดอยู่
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
เพื่อใหส้ามารถพิมพง์านไดส้าํเร็จ ตลบัหมึกพิมพ ์HP ควรทาํงานเป็นปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ ใส่กระดาษสาํหรับพิมพอ์ยา่งถกูตอ้ง และตั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์ว้
อยา่งเหมาะสม

การตั้งค่าการพิมพจ์ะไม่นาํมาใชก้บัการทาํสาํเนาและการสแกน

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีใหถู้กตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 50

● หากคุณภาพงานพิมพต์ํ่าจนไม่สามารถยอมรับได ้โปรดดูท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 78 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

● หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้การพิมพ ์ใหเ้ปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้คลิก Set 
Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์โปรดดู เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์
HP(Windows) ในหนา้ 18

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

● หากตอ้งการดูการตั้งค่าการพิมพเ์พิ่มเติม บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) 
เพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง)
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— Print in Grayscale (การพิมพแ์บบสีเทา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น เลือก Black Ink Only 
(หมึกสีดาํเท่านั้น) แลว้คลิก ตกลง ซ่ึงช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพภ์าพขาวดาํคุณภาพสูงได ้เลือก High Quality Grayscale (สีเทาคุณภาพสูง ) 
แลว้คลิก ตกลง

— Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อ
แผน่

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet 
Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่)

— HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life): คุณสมบติัน้ีจะช่วยปรับภาพและภาพกราฟิกใหเ้รียบและคมชดัเพื่อคุณภาพ
การพิมพท่ี์ดีข้ึน

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

○ Booklet-LeftBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นซา้ย): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นซา้ย เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากซา้ยไปขวา

○ Booklet-RightBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นขวา): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นขวา เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากขวาไปซา้ย

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

— Pages to Print (หนา้ท่ีตอ้งการพิมพ)์ : ช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพเ์ฉพาะหนา้เลขค่ี พิมพเ์ฉพาะหนา้เลขคู่ หรือพิมพทุ์กหนา้

— Page Borders (ขอบหนา้กระดาษ): ช่วยใหคุ้ณสามารถเพิ่มขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

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

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

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

เม่ือตอ้งการลบช็อตคตัการพิมพ ์ใหเ้ลือกช็อตคตัและคลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบชอร์ตคตัการพิมพเ์ร่ิมตน้ได้

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (OS X)

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

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

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

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบมาและทดสอบกบัเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP เพื่อช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดาย
ตลอดเวลา

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากคุณแน่ใจวา่ มีการซ้ือตลบัหมึกพิมพข์องแทข้อง HP โปรดไปท่ี:

www.hp.com/go/anticounterfeit

● คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้นดว้ยตนเอง
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4 การใช้บริการทางเวบ็

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การพิมพด์ว้ย HP ePrint

● การลบบริการทางเวบ็
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บริการทางเวบ็คอือะไร
เคร่ืองพิมพมี์โซลูชนัท่ีใชเ้วบ็อนัทนัสมยัซ่ึงสามารถช่วยใหคุ้ณเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว รับและพิมพเ์อกสารไดเ้ร็วยิง่ข้ึน โดยมีความยุง่ยากลดลง ทั้งหมดน้ี
สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์

หมายเหตุ:  หากตอ้งการใชคุ้ณสมบติัเวบ็ดงักล่าว จะตอ้งเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัอินเทอร์เน็ต (โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย) คุณไม่สามารถใชคุ้ณสมบติัทางเวบ็
ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

HP ePrint 

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

เม่ือคุณมีการลงทะเบียนสาํหรับบญัชีบน HP Connected (อาจไม่มีใหเ้ลือกใชง้านในทุกประเทศ/ภมิูภาค) คุณสามารถลงช่ือเขา้ใช ้เพื่อดูสถานะงาน HP 
ePrint จดัการคิวเคร่ืองพิมพ ์HP ePrint ของคุณ ควบคุมผูท่ี้สามารถใชอี้เมลแอดเดรส HP ePrint สาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณในการพิมพ ์และรับวธีิใช้
สาํหรับ HP ePrint
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การตั้งค่าบริการทางเวบ็
ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่า Web Services ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

การตั้งค่า Web Services 

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server 
ในหนา้ 67

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

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

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท ทาํซํ้ าคาํแนะนาํจากขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้งค่า Web 
Services

หมายเหตุ: ถา้มีการแสดงขอ้ความพร้อมตส์าํหรับการตั้งค่าพร็อกซี และหากเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซ่ี ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อทาํการ
ตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

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

ก่อนท่ีคุณจะสามารถใช ้HP ePrint เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายท่ีสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้

การพมิพ์เอกสารโดยใช้ HP ePrint

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่า Web Services แลว้

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็ ในหนา้ 37

2. กดปุ่ม ข้อมูล ( ) เพื่อพิมพห์นา้ขอ้มูล และจากนั้นคน้หาอีเมลแอดเดรสสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณจากหนา้นั้น

3. อีเมลเอกสารของคุณไปยงัเคร่ืองพิมพ์

a. ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนัอีเมล

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชนัอีเมลในในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัแอพพลิเคชนั

b. สร้างอีเมลใหม่และแนบเอกสารท่ีจะพิมพ์

c. ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพเ์อกสารท่ีแนบมา

หมายเหตุ: ใส่เฉพาะท่ีอยูอี่เมล HP ePrint ในช่อง "To" (ถึง) อยา่ใส่ท่ีอยูอี่เมลเพิ่มเติมในช่องอ่ืนๆ เซิร์ฟเวอร์ HP ePrint จะไม่ยอมรับงานพิมพอี์เมล 
หากมีหลายท่ีอยูอี่เมลในช่อง "To" (ถึง) หรือมีท่ีอยูใ่ดๆ ในช่อง "Cc" (สาํเนาถึง)

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรั้บการพิมพท์นัทีท่ีไดรั้บ โดยไม่มีการรับประกนัเวลาท่ีจะไดรั้บอีเมลหรือการไดรั้บอีเมลเช่นเดียวกบัอีเมลทัว่ไป คุณสามารถ
ตรวจสอบสถานะการพิมพบ์น HP Connected (อาจไม่มีใหเ้ลือกใชง้านในทุกประเทศ/ภมิูภาค)

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

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server 
ในหนา้ 67

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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5 การทาํสําเนาและสแกน

● การทาํสาํเนาเอกสาร

● การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน
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การทาํสําเนาเอกสาร
หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะมีการทาํสาํเนาในโหมดคุณภาพการพิมพป์กติ คุณไม่สามารถเปล่ียนคุณภาพโหมดการพิมพเ์ม่ือทาํสาํเนา

การทาํสําเนาเอกสาร

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิใส่กระดาษ โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

2. ใส่ตน้ฉบบัเขา้โดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น ปรับแนวใหติ้ดชิดดา้นขวาของสแกนเนอร์ จนกระทัง่มีการป้อนเขา้พาธการสแกน และไฟแสดงสถานะการสแกนติดสวา่ง

3. กดปุ่ม เร่ิมทาํสําเนาขาวดาํ ( ) หรือปุ่ม เร่ิมทาํสําเนาสี ( ) เพื่อทาํสาํเนา

คุณสามารถเพิ่มจาํนวนสาํเนาไดโ้ดยการกดปุ่ มหลายๆ คร้ังอยา่งรวดเร็วภายในเวลาสองวนิาที

หากไม่มีการดึงตน้ฉบบัเขา้ ใหใ้ชมื้อดนัเขา้ในพาธการสแกน จนตน้ฉบบัสามารถเคล่ือนเขา้เอง

สแกนเนอร์จะป้อนตน้ฉบบัเขา้เพื่อทาํการสแกนโดยอตัโนมติั การพิมพส์าํหรับสาํเนาจะเร่ิมข้ึนหลงัจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์
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การสแกนโดยใช้ ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP
● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

● การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีแนะนาํแลว้ โดยทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ตอ้งมีการเช่ือมต่อและเปิดเคร่ืองไว้

การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นไฟล์ (Windows)

1. ใส่ตน้ฉบบัเขา้โดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น ปรับแนวใหติ้ดชิดดา้นขวาของสแกนเนอร์ จนกระทัง่มีการป้อนเขา้พาธการสแกน และไฟแสดงสถานะการสแกนติดสวา่ง

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 10: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์
สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

3. ในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี การสแกน และจากนั้นคลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. เลือกชนิดของสแกนท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Scan (สแกน)

● เลือก บันทกึเป็น PDF เพื่อบนัทึกเอกสาร (หรือภาพถ่าย) เป็นไฟล ์PDF

● เลือก บันทกึเป็น JPEG เพื่อบนัทึกภาพถ่าย (หรือเอกสาร) เป็นไฟลภ์าพ

หมายเหตุ:  หนา้จอเร่ิมตน้จะช่วยใหคุ้ณสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าพื้นฐาน คลิกท่ีลิงค ์เพิม่เตมิ ซ่ึงอยูท่ี่มุมบนขวาของกล่องโตต้อบการสแกน 
เพื่อตรวจทานและปรับเปล่ียนการตั้งค่าโดยละเอียด 

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 45

หากมีการเลือก แสดงตวัจดัการเอกสารหลงัสแกน ไว ้คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมล (Windows)

1. ใส่ตน้ฉบบัเขา้โดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น ปรับแนวใหติ้ดชิดดา้นขวาของสแกนเนอร์ จนกระทัง่มีการป้อนเขา้พาธการสแกน และไฟแสดงสถานะการสแกนติดสวา่ง

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 10: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์
สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

THWW การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP 43



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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

3. ในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี การสแกน และจากนั้นคลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. เลือกชนิดของสแกนท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Scan (สแกน)

เลือก อเีมลเป็น PDF หรือ อเีมลเป็น JPEG เพื่อเปิดซอฟตแ์วร์อีเมลโดยแนบไฟลท่ี์สแกนไปพร้อมกบัอีเมลดว้ย

หมายเหตุ: คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพื่อทบทวนและแกไ้ขการตั้งค่าของการสแกนใดๆ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 45

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. เลือกประเภทโพรไฟลส์แกนท่ีตอ้งการ

3. คลิกท่ี Scan (สแกน)

สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

คุณสามารถสร้างทางลดัการสแกนของตวัเองเพื่อทาํใหก้ารสแกนง่ายยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและบนัทึกภาพถ่ายเป็นรูปแบบ PNG แทนท่ีจะ
เป็น JPEG

1. ใส่ตน้ฉบบัเขา้โดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น ปรับแนวใหติ้ดชิดดา้นขวาของสแกนเนอร์ จนกระทัง่มีการป้อนเขา้พาธการสแกน และไฟแสดงสถานะการสแกนติดสวา่ง

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 10: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์
สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

3. ในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี การสแกน และจากนั้นคลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. คลิก สร้างทางลดัการพมิพ์ใหม่
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5. ใส่ช่ือบรรยาย เลือกทางลดัท่ีมีอยูเ่พื่อใชอ้า้งอิงทางลดัใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง

ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณกาํลงัสร้างทางลดัใหม่สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือก บันทกึเป็น JPEG หรือ อเีมลเป็น JPEG ซ่ึงจะทาํใหต้วัเลือกต่างๆ ในการทาํงานกบัภาพ
พร้อมใชง้านในขณะทาํการสแกน

6. เปล่ียนการตั้งค่าสาํหรับทางลดัใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั

หมายเหตุ: คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพื่อทบทวนและแกไ้ขการตั้งค่าของการสแกนใดๆ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 45

การเปลีย่นการตั้งค่าการสแกน (Windows)

คุณสามารถปรับเปล่ียนการตั้งค่าการสแกนใดกไ็ด ้ทั้งเพื่อการใชง้านคร้ังเดียว หรือบนัทึกการเปล่ียนแปลงไวเ้พื่อใชง้านอยา่งถาวร การตั้งค่าเหล่าน้ีรวมตวัเลือกอยา่งเช่น 
ขนาดกระดาษและการจดัวาง ความละเอียดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอร์ของสแกนท่ีบนัทึกไว้

1. ใส่ตน้ฉบบัเขา้โดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น ปรับแนวใหติ้ดชิดดา้นขวาของสแกนเนอร์ จนกระทัง่มีการป้อนเขา้พาธการสแกน และไฟแสดงสถานะการสแกนติดสวา่ง

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 10: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์
สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

3. ในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี การสแกน และจากนั้นคลิกท่ี สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดจะปรากฏข้ึนทางดา้นขวา คอลมันท์างดา้นซา้ยสรุปการตั้งค่าปัจจุบนัสาํหรับแต่ละส่วน คอลมันท์างดา้นขวาช่วยใหคุ้ณสามารถ
เปล่ียนการตั้งค่าในส่วนท่ีเนน้สีได้

5. คลิกแต่ละส่วนทางดา้นซา้ยของบานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดเพื่อทบทวนการตั้งค่าในส่วนนั้น

คุณสามารถทบทวนและเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนใหญ่ไดด้ว้ยเมนูแบบดึงลง

การตั้งค่าบางอยา่งใหค้วามยดืหยุน่มากข้ึนดว้ยการแสดงบานหนา้ต่างใหม่ ซ่ึงจะระบุไวด้ว้ย + (เคร่ืองหมายบวก) ทางดา้นขวาของการตั้งค่า คุณตอ้งยอมรับหรือ
ยกเลิกการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบานหนา้ต่างน้ีเพื่อกลบัสู่บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียด

6. เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าเสร็จแลว้ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

● คลิก Scan (สแกน) จะมีขอ้ความปรากฏข้ึนใหบ้นัทึกหรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลงทางลดัหลงัสแกนเสร็จแลว้

● คลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

THWW การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP 45



ออนไลนเ์พื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ HP Scan เรียนรู้วธีิการ:

● เลือกกาํหนดการตั้งค่าการสแกน เช่น ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดบัความคอนทราสต์

● สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายและคลาวดไ์ดรฟ์

● แสดงตวัอยา่งและปรับภาพก่อนสแกน
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การสแกนโดยใช้ Webscan
Webscan (เวบ็สแกน) คือคุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ได้

คุณสามารถใชคุ้ณสมบติัน้ีไดแ้มว้า่จะไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพบ์นคอมพิวเตอร์กต็าม

หมายเหตุ: โดยค่าเร่ิมตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีไดจ้าก EWS 

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผูดู้แลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือ
ผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 67

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

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

4. เลือก Webscan from EWS (Webscan จาก EWS) เพื่อเปิดใชง้าน Webscan

5. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกช์ัน่การสแกนระดบัพื้นฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพิ่มเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. ใส่ตน้ฉบบัเขา้โดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น ปรับแนวใหติ้ดชิดดา้นขวาของสแกนเนอร์ จนกระทัง่มีการป้อนเขา้พาธการสแกน และไฟแสดงสถานะการสแกนติดสวา่ง

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 67

3. คลิกท่ีแทบ็ การสแกน

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

● ใส่ตน้ฉบบัเขา้ในสแกนเนอร์คร้ังละหน่ึงแผน่

● หา้มสแกนตน้ฉบบัโดยมีลวดเยบ็กระดาษ หรือมีคลิปหนีบกระดาษติดอยู่

● หา้มสแกนตน้ฉบบัท่ีมีวสัดุเปียก (เช่น สีเทียน ปากกาทาํเคร่ืองหมาย หรือวสัดุท่ีเป็นสีอ่ืนๆ)

● ดึงตน้ฉบบัออกจากพาธการสแกนเมื่อสแกนเสร็จสมบูรณ์

● หา้มวางสแกนเนอร์ไวใ้นท่ีท่ีถกูแสงแดดโดยตรง มีแสงสวา่งจา้ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีฝุ่ นมาก

● หากคุณมองเห็นเสน้ร้ิวตามแนวตั้งในเอกสารสาํเนาหรือเอกสารท่ีผา่นการสแกนของคุณ ใหใ้ชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นอากาศอดัเป่าลมเขา้ท่ีพาธการสแกนซ่ึงปรากฎเสน้ร้ิว

● เม่ือตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญ่จากตน้ฉบบัขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบบัลงในคอมพิวเตอร์ ปรับขนาดภาพในซอฟตแ์วร์การสแกน แลว้จึงพิมพภ์าพท่ีขยายแลว้

● เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาขอ้ความสแกนไม่ถกูตอ้งหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าความสวา่งในซอฟตแ์วร์การสแกนในระดบัท่ีเหมาะสม
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6 จดัการตลบัหมกึพมิพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว

● ขอ้มูลการรับประกนัตลบัหมึก

● เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ์
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การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัการจ่ายหมึกไดอ้ยา่งง่ายๆ เพื่อดูวา่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกเม่ือใด ระดบัการจ่ายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมาณในตลบัหมึก

หมายเหตุ: ถา้คุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่ปรากฏ
ข้ึน

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บ
ขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่
คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะถูกใชใ้นกระบวนการพิมพด์ว้ยหลากหลายวธีิ รวมถึงกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพ์
และตลบัหมึกสาํหรับการพิมพ ์รวมทั้งตรวจสอบหวัพน่หมึก ซ่ึงเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก ทั้งน้ี ตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชง้านแลว้จะมีหมึกพิมพ์
เหลือคา้งอยูเ่ลก็นอ้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

● ไอคอน ระดบัหมกึ บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์สดงปริมาณหมึกพิมพท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพ์

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows) ของ HP

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ีแทบ็ Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X) ของ HP

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. เลือก HP DeskJet 3700 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

3. คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพิมพ)์

ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณจะปรากฏขึ้น

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

การค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์บนเคร่ืองพมิพ์

● หมายเลขตลบัหมึกพิมพอ์ยูด่า้นในฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

การค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Shop (ซ้ือสินคา้) คลิกท่ี Shop For Supplies Online (ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองทางออนไลน)์ และจากนั้นทาํตามคาํ
แนะนาํบนหนา้จอ

การค้นหาหมายเลขการส่ังซ้ือตลบัหมกึพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. คลิก Supplies Info (ขอ้มูลหมึกพิมพ)์

หมายเลขการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพจ์ะปรากฏข้ึน

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

หากตอ้งการสัง่ซ้ือวสัดุของแทจ้าก HP สาํหรับ HP DeskJet 3700 series ใหไ้ปท่ี www.hp.com/buy/supplies เลือกประเทศ/ภมิูภาคของคุณ 
เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ จากนั้นทาํตามขอ้ความแจง้เพื่อคน้หาตลบัหมึกพิมพท่ี์เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพแ์บบออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ คุณอาจดู
ขอ้มูลอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพื่อไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
หากต้องการเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์อก

a. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพแ์ละรอใหแ้คร่พิมพเ์ล่ือนมาอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์

b. กดตลบัหมึกพิมพล์งเพื่อปลดลอ็ค และจากนั้นดึงออกจากช่องในลกัษณะดึงเขา้หาตวั

3. ใส่ตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่

a. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์
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b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ

หมายเหตุ: หา้มสมัผสัหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบัหมึกพิมพ์

c. เล่ือนตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องโดยเงยข้ึนเลก็นอ้ย และจากนั้นดนัตลบัหมึกพิมพข้ึ์น จนกระทัง่ไดย้นิเสียงคลิกเขา้ตาํแหน่ง

d. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์
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ใช้โหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว
ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อใหเ้คร่ืองพิมพท์าํงานดว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียงตลบัเดียวเท่านั้น จะมีการจดัเตรียมโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว เม่ือเกิดหน่ึงในเหตุการณ์ดงัต่อ
ไปน้ีข้ึน

● มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพเ์พียงตลบัเดียวบนรางเล่ือน

● จะมีการถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกจากรางเล่ือน หากมีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพส์องตลบัไวก่้อนหนา้

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพเ์ขา้สู่โหมดตลบัพิมพเ์ดียว เม่ือมีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพส์องตลบั ใหต้รวจสอบวา่มีการดึงเทปพลาสติกสาํหรับ
ป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้ เม่ือมีเทปพลาสติกปิดบงัหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพอ์ยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถตรวจพบไดว้า่มีการติดตั้งตลบั
หมึกพิมพไ์วแ้ลว้ หากไม่มีเทปพลาสติกบนตลบัหมึกพิมพ ์ใหล้องทาํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์สามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํความสะอาดหนา้
สมัผสัของตลบัหมึกพิมพไ์ดท่ี้ ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 76

การออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว

● ติดตั้งทั้งตลบัหมึกพิมพท์ั้งสีดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีเขา้ในเคร่ืองพิมพ์
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ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึ
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึก
พิมพข์อง HP ท่ีไดรั้บการเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผดิประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานเท่าท่ีหมึกพิมพ ์HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั อาจพบวนัท่ีส้ินสุดการ
รับประกนัท่ีแสดงอยูใ่นรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลบัหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไว:้

สาํหรับสาํเนาของเอกสารการรับประกนัแบบจาํกดัของ HP โปรดอ่านเอกสารประกอบที่ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์
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เคลด็ลบัเกีย่วกบัการใช้หมกึพมิพ์
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพ์

● เพื่อป้องกนัตลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ข้อมูลจาํเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟของปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ จะดบัลง

● อยา่เปิดหรือดึงเทปออกจากตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะพร้อมสาํหรับการติดตั้ง การติดเทปบนตลบัหมึกพิมพจ์ะช่วยลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์นช่องใส่ท่ีถกูตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของแต่ละช่องใส่ ตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมดเขา้ท่ี
เรียบร้อยแลว้

● ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 78

● เม่ือหนา้จอแสดง Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ) สาํหรับตลบัหมึกพิมพต์ลบัใดตลบัหน่ึงหรือทั้งสองตลบัวา่มีระดบัหมึกตํ่า คุณ
ควรเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํรองสาํหรับเปล่ียนทดแทนไว ้เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึนได ้คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได ้โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52

● หากคุณถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพด์ว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ใหใ้ส่กลบัเขา้ไปโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เม่ืออยูภ่ายนอกเคร่ืองพิมพ ์ตลบัหมึกพิมพ์
จะเร่ิมแหง้ หากไม่ไดรั้บการป้องกนัไว้
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7 การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

● เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายดว้ยเราเตอร์

● การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์

● การตั้งค่าระบบไร้สาย

● เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB (การเช่ือมต่อแบบไม่ใชเ้ครือข่าย)

● การเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย)

● เคลด็ลบัในการติดตั้งและการใชง้านเคร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย
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เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์กบัเครือข่ายไร้สายด้วยเราเตอร์
คาํแนะนํา: หากตอ้งการพิมพคู่์มือการติดตั้งฉบบัยอ่ของระบบไร้สาย ใหก้ดปุ่ม ข้อมูล ( ) นานสามวนิาที 

● เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS)

● เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP

เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์กบัเครือข่ายไร้สายโดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ก่อนจะสามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีส่ิงต่อไปน้ี:

● เครือข่าย 802.11b/g/n ไร้สายซ่ึงมีเราเตอร์ไร้สายท่ีเปิดใชง้าน WPS หรือสถานีแม่ข่ายแบบไร้สาย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

● คอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพข์อง HP ลงบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แลว้

หากคุณมีเราเตอร์ WPS ท่ีมีโหมดกดปุ่ ม WPS ใหป้ฏิบติัตาม วธีิการของปุ่ มกด หากคุณไม่แน่ใจวา่เราเตอร์ของคุณมีปุ่มกดหรือไม่ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการของ PIN

การใช้วธีิการกาํหนดค่าปุ่มกด (PBC)

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) บนเคร่ืองพิมพค์า้งไวน้านกวา่สามวนิาทีเพื่อเร่ิมโหมดกด WPS ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย จะเร่ิมกะพริบ

2. กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์

หมายเหตุ: เคร่ืองจะเร่ิมตวัจบัเวลาประมาณสองนาทีในขณะท่ีกาํลงัเช่ือมต่อสญัญาณไร้สาย

การใช้วธีิการของ PIN

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และปุ่ม ข้อมูล ( ) พร้อมกนัเพื่อพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย แลว้คน้หา WPS PIN

WPS PIN จะพิมพอ์ยูท่ี่ดา้นบนของหนา้ขอ้มูลท่ีพิมพ์

2. กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพค์า้งไวน้านกวา่ 3 วนิาที ไฟแสดงสถานะไร้สายจะเร่ิมกะพริบ

3. เปิดซอฟตแ์วร์หรือยทิูลิต้ีการกาํหนดค่าสาํหรับเราเตอร์ไร้สายหรือสถานีแม่ข่ายไร้สาย แลว้ป้อน WPS PIN 

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชย้ทิูลิต้ีการกาํหนดค่า โปรดดูขอ้มูลประกอบท่ีใหม้าพร้อมกบัเราเตอร์หรือสถานีแม่ข่ายไร้สายของคุณ 

รอประมาณสองนาที หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อสาํเร็จ ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย จะหยดุกะพริบแต่ยงัคงติดสวา่ง
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เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์กบัเครือข่ายไร้สายโดยใช้ ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP

หากตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัเครือข่ายท่ีรองรับการเช่ือมต่อไร้สายผา่น WLAN 802.11 คุณตอ้งมีส่ิงต่อไปน้ี:

● เครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอร์หรือสถานีแม่ข่ายไร้สาย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

● คอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์

● ช่ือเครือข่าย (SSID)

● คีย ์WEP หรือ วลีรหสัผา่น WPA (หากจาํเป็น)

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ของคุณโดยใช้ ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows) ของ HP

1. ทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี โดยข้ึนกบัวา่คุณไดติ้ดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP แลว้หรือไม่

ถ้ายงัไม่ได้ตดิตั้ง ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP ในคอมพวิเตอร์

a. โปรดเขา้ไปท่ี 123.hp.com เพื่อดาวนโ์หลดและติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ในระหวา่งการติดตั้งซอฟตแ์วร์ อาจจาํเป็นตอ้งใชส้าย USB เพื่อการเช่ือมต่อชัว่คราวระหวา่งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ อยา่ต่อสาย 
USB จนกวา่ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ะปรากฏขอ้ความแจง้ใหด้าํเนินการเช่นนั้น

b. เม่ือเห็นขอ้ความปรากฏข้ึน ใหเ้ลือก Wireless (ระบบไร้สาย) และทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ถ้าได้ตดิตั้ง ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP ในคอมพวิเตอร์แล้ว

a. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

b. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

c. คลิกท่ี Device Setup & Software (การตั้งค่าและซอฟตแ์วร์อุปกรณ์)

d. คลิกท่ี Connect a new device (เช่ือมต่ออุปกรณ์ใหม่) คลิกท่ี Wireless (ระบบไร้สาย) และจากนั้นทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หลงัจากท่ีเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อสาํเร็จ ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย สีฟ้าจะหยดุกะพริบแต่ยงัคงติดสวา่ง

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ของคุณโดยใช้ ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X) ของ HP

1. ทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี โดยข้ึนกบัวา่คุณไดติ้ดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP แลว้หรือไม่

ถ้ายงัไม่ได้ตดิตั้ง ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP ในคอมพวิเตอร์

▲ โปรดเขา้ไปท่ี 123.hp.com เพื่อดาวนโ์หลดและติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์
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ถ้าได้ตดิตั้ง ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP ในคอมพวิเตอร์แล้ว

a. คลิกสองคร้ังท่ี HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ในโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลเิคชัน)

b. บนแถบเมนูท่ีดา้นบนสุดของหนา้จอ เลือก Setup New Device (ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่) จากเมนูอุปกรณ์ และจากนั้นทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หลงัจากท่ีเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อสาํเร็จ ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย สีฟ้าจะหยดุกะพริบแต่ยงัคงติดสวา่ง

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่ (Windows)

1. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

3. เลือก Device Setup & Software (การตั้งค่าอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์)

4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่ (OS X)

1. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

2. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหค้ลิกท่ี เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์

3. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

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

แนวทางปฏิบัตใินการใช้ Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

— หากคุณใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP

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

— ถา้คุณตอ้งการใชอุ้ปกรณ์พกพา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชง้านร่วมกนัไดแ้ลว้ 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

การเปิดหรือปิด Wi-Fi Direct 

บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม Wi-Fi Direct ( )

● เม่ือ Wi-Fi Direct เปิดข้ึน ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct จะติดคา้งไว ้หากตอ้งการหาช่ือและรหสัผา่นของ Wi-Fi Direct ใหก้ดปุ่ม ข้อมูล 
( ) เพื่อพิมพห์นา้ขอ้มูลเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือเปิด Wi-Fi Direct เป็นคร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพคู่์มือ Wi-Fi Direct โดยอตัโนมติั คู่มือน้ีใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิการใช ้Wi-Fi 

Direct หลงัจากนั้น คุณสามารถกดปุ่ ม Wi-Fi Direct ( ) และปุ่ม ข้อมูล ( ) พร้อมกนัเพื่อพิมพคู่์มือ Wi-Fi Direct คู่มืออาจไม่มีครบทุก

ภาษา

● เม่ือปิด Wi-Fi Direct ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct จะดบัลง

● สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานะไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct โปรดดูท่ี ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล ในหนา้ 7

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาทีเ่ปิดใช้งานไร้สายได้ทีร่องรับ Wi-Fi Direct

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งปลัก๊อิน HP Print Service บนอุปกรณ์พกพาของคุณแลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดปลัก๊อินน้ีไดจ้ากแอพพลิเคชนัสโตร์ Google 
Play

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi Direct บนอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา
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3. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ เลือกเอกสารจากแอพพลิเคชนัท่ีใชง้านการพิมพไ์ด ้จากนั้นเลือกตวัเลือกเพื่อพิมพเ์อกสาร

รายการเคร่ืองพิมพท่ี์พร้อมใชง้านจะปรากฏขึ้น

4. จากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์พร้อมใชง้าน เลือกช่ือ Wi-Fi Direct ท่ีแสดง เช่น DIRECT-**-HP DeskJet 3700 series (โดยท่ี ** เป็นอกัขระ
เฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

● ถา้ความปลอดภยัในการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct สาํหรับเคร่ืองพิมพคื์อ Automatic (อตัโนมติั) (การตั้งค่าเร่ิมตน้) อุปกรณ์พกพาจะเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองพิมพโ์ดยอตัโนมติัและส่งงานพิมพ์

● ถา้ความปลอดภยัในการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct ตั้งค่าไวท่ี้ Manual (ดว้ยตนเอง) ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์ละ
ทาํการพิมพ์

— ถา้ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพก์ะพริบต่อเน่ือง ใหก้ดปุ่ม Wi-Fi Direct ( ) ไฟแสดงสถานะจะ

หยดุกะพริบและติดคา้งไว้

— ถา้เคร่ืองพิมพพ์ิมพห์นา้ท่ีมีรหสั PIN ออกมา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้นั้น

คาํแนะนํา: คุณสามารถเปล่ียนการตั้งค่าความปลอดภยัในการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct สาํหรับเคร่ืองพิมพไ์ดจ้ากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) สาํหรับ
ขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 67

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 จากรายการเครือ
ข่ายไร้สายท่ีแสดง เช่น DIRECT-**-HP DeskJet 3700 series (โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช่ือมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวธีิการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wi-Fi Direct จากรายการเครือข่ายไร้
สายท่ีแสดง เช่น DIRECT-**-HP DeskJet 3700 series (โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

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

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All apps (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ี
โฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

b. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

c. คลิกท่ี Device Setup & Software (การตั้งค่าและซอฟตแ์วร์อุปกรณ์) และจากนั้นเลือก Connect a new device (เช่ือมต่ออุปกรณ์
ใหม่)

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

เลือกซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณจากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ

e. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

3. คลิกไอคอน Wi-Fi แลว้เลือกช่ือ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**-HP DeskJet 3700 series (โดยท่ี ** เป็นอกัขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ)

หากเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพิ่มเคร่ืองพิมพ์

a. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหค้ลิกท่ี เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์

c. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

d. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมันข์วาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพิ่ม)
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การตั้งค่าระบบไร้สาย
คุณสามารถตั้งค่าและจดัการการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพข์องคุณ และจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงจะรวมถึงขอ้มูลการพิมพเ์ก่ียวกบัการตั้งค่าเครือ
ข่าย การเปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สาย และการเปล่ียนการตั้งค่าระบบไร้สาย

การเปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์

กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบติัการใชง้านแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● หากเคร่ืองพิมพมี์การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายอยู ่ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย จะติดสวา่งเป็นสีนํ้าเงิน และจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพจ์ะแสดงไอคอน ระบบ
ไร้สาย และไอคอน แถบสัญญาณ

● ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย จะดบัลงเม่ือปิดระบบไร้สาย

● สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานะไร้สาย โปรดดู รหสัและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคุม ในหนา้ 92

การพมิพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายและหน้าการกาํหนดค่าเครือข่าย

กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และปุ่ม ข้อมูล ( ) พร้อมกนั

● รายงานการทดสอบเครือข่ายไร้สายจะแสดงผลการวเิคราะห์สถานะของเครือข่ายไร้สาย ความแรงของสญัญาณระบบไร้สาย เครือข่ายท่ีพบ และอ่ืนๆ

● หนา้การกาํหนดค่าเครือข่ายจะแสดงสถานะของเครือข่าย ช่ือโฮสต ์ช่ือเครือข่าย และอ่ืนๆ

การเปลีย่นการตั้งค่าไร้สาย (Windows)

วธีิน้ีจะสามารถใชง้านไดห้ากคุณไดติ้ดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เรียบร้อยแลว้

หมายเหตุ: จาํเป็นตอ้งใชส้าย USB สาํหรับวธีิน้ี หา้มต่อสาย USB จนกวา่ซอฟตแ์วร์จะแจง้ใหด้าํเนินการเช่นนั้น

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

3. คลิกท่ี Device Setup & Software (การตั้งค่าและซอฟตแ์วร์อุปกรณ์)

4. เลือก Reconfigure Wireless Settings (กาํหนดการตั้งค่าระบบไร้สายใหม่) ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การคนืค่าเครือข่ายกลบัเป็นการตั้งค่าเร่ิมต้น

● กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพพ์ร้อมกนั และกดคา้งไวส้ามวนิาที
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เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์กบัคอมพวิเตอร์ด้วยสาย USB (การเช่ือมต่อแบบไม่ใช้เครือข่าย)
เคร่ืองพิมพมี์พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงสาํหรับการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์อยูท่ี่ดา้นหลงัเคร่ือง

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ด้วยสาย USB 

1. โปรดเขา้ไปท่ี 123.hp.com เพื่อดาวนโ์หลดและติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มต่อสาย USB กบัเคร่ืองพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บขอ้ความแจง้ใหท้าํเช่นนั้น

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

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หากมีการติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ไวแ้ลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานในรูปแบบอุปกรณ์ Plug and Play

THWW เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB (การเช่ือมต่อแบบไม่ใชเ้ครือข่าย) 65
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การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นคร้ังแรก และติดตั้งซอฟตแ์วร์ผา่นสาย USB และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง คุณสามารถเปล่ียนเป็นการเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบไร้สายไดโ้ดยง่าย คุณตอ้งใชเ้ครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอร์ไร้สายหรือสถานีแม่ข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

ก่อนท่ีจะเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นเครือข่ายไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่: 

● เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB จนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหถ้อดสาย

● คอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกท่ี Tools (เคร่ืองมือ)

3. คลิกท่ี Device Setup & Software (การตั้งค่าและซอฟตแ์วร์อุปกรณ์)

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

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (OS X) 

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้123.hp.com เพื่อเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์ใหเ้ป็นระบบไร้สาย

66 บท 7   การเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์ THWW

http://123.hp.com


เคร่ืองมอืจดัการเคร่ืองพมิพ์ขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพมิพ์ทีเ่ช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถดูขอ้มูลสถานะ เปล่ียนการตั้งค่า และจดัการกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) โดยใช้
คอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใช ้EWS โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งจะไม่สามารถใชง้านได้

หมายเหตุ: หากตอ้งการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจตอ้งใชร้หสัผา่น

● เปิด Embedded Web Server

● เก่ียวกบัคุกก้ี

เปิด Embedded Web Server

คุณสามารถใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึงต่อไปน้ีในการเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และปุ่ม ข้อมูล ( ) พร้อมกนัเพื่อพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย

2. หา IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตข์องเคร่ืองพิมพจ์ากหนา้การกาํหนดค่าเครือข่าย

3. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีรองรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพ้ิมพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

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

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัจาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows) ของ HP

1. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

2. คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้คลิก Printer Home Page (EWS) (หนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(EWS))

การเปิด Embedded Web Server ผ่าน Wi-Fi Direct

1. หากไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct ดบัอยู ่ใหก้ดปุ่ม Wi-Fi Direct ( ) เพื่อเปิด หากตอ้งการหาช่ือและรหสัผา่นของ Wi-Fi Direct ใหก้ดปุ่ม 

ข้อมูล ( ) เพื่อพิมพห์นา้ขอ้มูลเคร่ืองพิมพ์

2. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wi-Fi Direct ตวัอยา่งเช่น DIRECT-**-HP DeskJet 3700 
series ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

3. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพท่ี์อยูต่่อไปน้ี: http://192.168.223.1

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

หมายเหตุ: หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การเร่ิมตน้ ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชนั (มีประโยชนอ์ยา่งยิง่เม่ือใชต้วัช่วยการติดตั้ง)

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวธีิดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ
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เคลด็ลบัในการตดิตั้งและการใช้งานเคร่ืองพมิพ์บนเครือข่าย
ปฏิบติัตามเคลด็ลบัเหล่าน้ีในการติดตั้งและใชง้านเคร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย

● เม่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร์ไร้สายหรือสถานีแม่ข่ายแบบเปิดทาํงานอยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะคน้หาเราเตอร์ไร้สาย 
จากนั้นจะแสดงรายการช่ือเครือข่ายท่ีพบบนคอมพิวเตอร์

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

● เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเครือข่ายและเคร่ืองพิมพข์องคุณสาํหรับการพิมพแ์บบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบั HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

● เรียนรู้วธีิเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

THWW เคลด็ลบัในการติดตั้งและการใชง้านเคร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย 69
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8 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์

● ปัญหาการพิมพ์

● ปัญหาการทาํสาํเนา

● ปัญหาสแกน

● ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์

● รหสัและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคุม

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
คุณตอ้งการทาํอะไร

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

การแกปั้ญหากระดาษติด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

คาํแนะนาํสาํหรับการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักระดาษหรือการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

กระดาษติดสามารถเกิดไดใ้นหลายตาํแหน่งดว้ยกนั

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดป้อนกระดาษ

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อลองนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกโดยอตัโนมติั หากวธีิน้ีไม่ไดผ้ล ใหท้าํขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกดว้ยตนเอง

2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

3. ตรวจสอบวา่ไม่มีวตัถุแปลกปลอมอยูใ่นเสน้ทางของกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษใหม่อีกคร้ัง

หมายเหตุ: แผน่ป้องกนัถาดป้อนกระดาษสามารถป้องกนัไม่ใหเ้ศษวตัถุแปลกปลอมตกลงไปในเสน้ทางกระดาษและสร้างปัญหากระดาษติดอยา่งรุนแรง อยา่
นาํแผน่ป้องกนัถาดป้อนกระดาษลง 

4. กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดรับกระดาษออก

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อลองนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกโดยอตัโนมติั หากวธีิน้ีไม่ไดผ้ล ใหท้าํขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกดว้ยตนเอง
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2. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดรับกระดาษออก

3. กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากส่วนเข้าถงึตลบัหมกึพมิพ์

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อลองนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกโดยอตัโนมติั หากวธีิน้ีไม่ไดผ้ล ใหท้าํขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกดว้ยตนเอง

2. ดึงกระดาษท่ีติดออก

a. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ( ) เพื่อปิดเคร่ืองพิมพ์

b. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

c. ถา้แคร่ตลบัหมึกพิมพอ์ยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ล่ือนไปทางขวา
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d. ดึงกระดาษท่ีติดออก

e. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

3. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ( ) เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

การแกไ้ขปัญหาแค่ตลบัหมึกพิมพติ์ด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

หากมีส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์หรือแคร่ตลบัหมึกพิมพเ์คล่ือนไหวลาํบาก ใหดู้คาํแนะนาํแบบทีละขั้นตอน

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

▲ นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษตดิขดั
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● อยา่ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่รวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกต่างกนัลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษเขา้ตอ้งมีชนิดและขนาดเดียวกนั

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● อยา่ป้อนกระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพ์ิมพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกระดาษ
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การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกาํลงัประสบปัญหาในลกัษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษเข้าไม่ดงึกระดาษ   

— ตรวจสอบวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

— ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษ
โคง้งอ

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษที่โคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษทางดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษและตวัปรับความกวา้งกระดาษอยูชิ่ดพอดีกบัดา้นซา้ยของกระดาษ

— ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

— ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษ
โคง้งอ

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผน่กระดาษท่ีใส่เขา้ไปไม่ติดกนั

— ใชก้ระดาษ HP เพื่อการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
ระบุว่าตลบัหมกึพมิพ์มปัีญหาหรือไม่

ในการระบุวา่ตลบัหมึกพิมพมี์ปัญหาหรือไม่นั้น ใหต้รวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตอืนหมกึ) และไอคอน ระดบัหมกึ ท่ีตรงกนั สาํหรับ
ขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี รหสัและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคุม ในหนา้ 92

ถา้คุณไดรั้บขอ้ความแสดงปัญหาตลบัหมึกพิมพจ์ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพท่ี์ระบุวา่ ตลบัหมึกพิมพอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงตลบัมีปัญหา ใหท้าํดงัต่อไปน้ีเพื่อระบุวา่ตลบัหมึกพิมพมี์
ปัญหาหรือไม่

1. ถอดตลบัหมึกพิมพสี์ดาํออกและปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

● หากไอคอน ระดบัหมกึ ของตลบัหมึกพิมพส์ามสีกะพริบ แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพส์ามสีมีปัญหา

● หากไอคอน ระดบัหมกึ ของตลบัหมึกพิมพส์ามสีไม่กะพริบ แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพส์ามสีไม่มีปัญหา

2. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํในเคร่ืองพิมพ ์ถอดตลบัหมึกพิมพส์ามสีออก และปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

● หากไอคอน ระดบัหมกึ ของตลบัหมึกพิมพข์าวดาํกะพริบ แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพข์าวดาํมีปัญหา

● หากไอคอน ระดบัหมกึ ของตลบัหมึกพิมพข์าวดาํไม่กะพริบ แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพข์าวดาํไม่มีปัญหา

การแก้ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
หากเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนหลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์หรือหากขอ้ความระบุวา่ตลบัหมึกพิมพมี์ปัญหา ใหล้องนาํตลบัหมึกพิมพอ์อก ตรวจสอบวา่มีการดึงเทปพลาสติกปิด
ป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้ และจากนั้นใหใ้ส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปใหม่อีกคร้ัง หากยงัไม่ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์
หากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52

วธีิทาํความสะอาดหน้าสัมผสัตลบัหมกึพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขั้นตอนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพใ์หม่อีกคร้ังอยา่งเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เราไม่แนะนาํใหน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาอยูน่อกเคร่ืองพิมพน์านกวา่ 30 นาที เพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อหวัพิมพห์รือตลบัหมึกพิมพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพแ์ละรอใหแ้คร่พิมพเ์ล่ือนมาอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์
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3. นาํตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

4. ทาํความสะอาดขั้วสมัผสัของตลบับรรจุหมึกและของเคร่ืองพิมพ์

a. จบัดา้นขา้งของตลบัหมึกพิมพโ์ดยใหห้งายดา้นล่างข้ึน แลว้คน้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบัหมึกพิมพ์

แถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าจะเป็นจุดสีทองเลก็ๆ บนตลบัหมึกพิมพ์

b. เช็ดเฉพาะแถบหนา้สมัผสัโดยใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขน

ข้อควรระวงั: ระวงัอยา่เช็ดส่วนอ่ืนนอกจากแถบหนา้สมัผสั และอยา่ใหมี้รอยเป้ือนของหมึกหรือเศษวสัดุอ่ืนๆ ติดอยูบ่นตลบัหมึกพิมพ์

c. คน้หาแถบหนา้สมัผสัในหวัพิมพท่ี์ดา้นในของเคร่ืองพิมพ์

หนา้สมัผสัของเคร่ืองพิมพจ์ะเป็นชุดส่วนนูนสีทอง ซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งท่ีบรรจบกบัหนา้สมัผสับนตลบัหมึกพิมพ์

d. ใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขนเชด็แถบหนา้สมัผสั

5. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

6. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

7. ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปแลว้หรือยงั หากยงัคงมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพ ์แลว้เปิดใหม่

หมายเหตุ: ถา้ปัญหามาจากตลบัหมึกพิมพเ์พียงตลบัเดียว คุณสามารถนาํตลบัหมึกนั้นออกและใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อใชง้านเคร่ืองพิมพด์ว้ยตลบัหมึกพิมพ์
เพียงตลบัเดียวเท่านั้น
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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. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจาก ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์และแกไ้ขปัญหาโดยปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หากคุณใชส้าย USB เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดสาย USB ออกและเช่ือมต่อใหม่ หากคุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพด์ว้ยการ
เช่ือมต่อระบบไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่การเช่ือมต่อยงัทาํงานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิการตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. 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 (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)์

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

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้

วธีิการตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีถู่กต้องไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์ค่าเร่ิมต้น

a. 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 (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. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

c. ถา้เคร่ืองพิมพอ่ื์นถกูตั้งค่าไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้ ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งและเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็น
เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้)

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

วธีิการรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

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) System and Security (ระบบและความปลอดภยั) และจากนั้นคลิกท่ี 
Administrative Tools (เคร่ืองมือการดูแลจดัการ)

iii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

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

THWW ปัญหาการพิมพ์ 79



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 ใหค้ลิกขวท่ี 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. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

c. ถา้เคร่ืองพิมพอ่ื์นถกูตั้งค่าไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้ ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งและเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็น
เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้)

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

วธีิการลบควิการพมิพ์

a. 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 (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

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (OS X)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์
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วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. ใน System Preferences (การกาํหนดลกัษณะของระบบ) ใหค้ลิกท่ี Printers & Scanners (เคร่ืองพิมพแ์ละสแกนเนอร์) 

b. คลิกปุ่ม Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ)์

c. คลิกท่ีงานพิมพเ์พื่อเลือก

ใชปุ่้มต่อไปน้ีเพื่อจดัการกบังานพิมพ์

● Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพท่ี์เลือก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพิมพท่ี์เลือกไวช้ัว่คราว

● Resume (กลบัสู่การทาํงาน): พิมพง์านท่ีหยดุไวช้ัว่คราวต่อไป

● Pause Printer (หยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราว): หยดุงานพิมพท์ั้งหมดในคิวการพิมพช์ัว่คราว

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

คาํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพส่์วนใหญ่ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพอ์อนไลน์

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

หมายเหตุ: เพื่อป้องกนัตลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ข้อมูลจาํเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟของปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ จะดบัลง 

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (Windows)

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพื่อคุณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด ควรใชก้ระดาษ HP คุณภาพสูง หรือกระดาษท่ีตรงตามมาตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 15

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP 

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษ
ภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

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

ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) เพื่อเขา้ถึงคุณสมบติัการ
พิมพ์
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4. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 50 หากตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรพิจารณาเปล่ียนตลบั
หมึกพิมพ์

5. ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

หากต้องการปรับแนวตลบัหมกึพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

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

Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ จะปรากฎข้ึน

d. ใหค้ลิกท่ี Align Ink Cartridges (ปรับแนวตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์)

เคร่ืองพิมพพ์ิมพห์นา้การปรับตาํแหน่ง

e. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อปรับแนวตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับแนวตลบัหมึกพิมพใ์นภายหลงั

6. พิมพห์นา้การวเิคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

วธีิการพมิพ์หน้าการวเิคราะห์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

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

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวเิคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพื่อพิมพห์นา้
การวเิคราะห์
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e. ตรวจดูช่องสีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวเิคราะห์

7. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ ์หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวเิคราะห์

วธีิการทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

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

d. คลิกท่ี Clean cartridges (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบน
หนา้จอ

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (OS X)

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพคุ์ณภาพดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษคุณภาพสูงของ HP หรือกระดาษท่ีไดม้าตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ือง
ตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 15

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษ
ภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

3. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้
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4. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

พิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพห์ากปริมาณหมึกพิมพมี์ระดบัตํ่า

5. ปรับแนวหวัพิมพ์

หากต้องการปรับแนวหัวพมิพ์จากซอฟต์แวร์

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิกท่ี Align (ปรับแนว) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

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

6. พิมพห์นา้ทดสอบ

การพมิพ์หน้าทดสอบ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

7. หากหนา้การวนิิจฉยัแสดงเสน้ร้ิวหรือมีขอ้ความหรือกล่องสีหายไป ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยอตัโนมติั

หากต้องการทาํความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ
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ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้น
ลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดทั้งหมดแลว้ ใหล้องทาํการปรับแนวหวัพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงั
จากทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)
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ปัญหาการทาํสําเนา
แกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํสาํเนา หรือหากงานพิมพมี์คุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 48
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ปัญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจ
สอบการพิมพแ์ละสแกน HP)

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

หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

การแกไ้ขปัญหาการสแกน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรือหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

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

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 48
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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

▲ กดปุ่ม ระบบไร้สาย ( ) และปุ่ม ข้อมูล ( ) พร้อมกนัเพื่อพิมพร์ายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายและหนา้การกาํหนดค่าเครือข่าย

การค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายสําหรับการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบ
การพิมพแ์ละสแกน HP)

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

หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีจะสามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP เรียนรู้วธีิการคน้หาช่ือเครือข่าย (SSID) และรหสัผา่นสาํหรับระบบไร้สายของคุณ

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

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct 

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

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

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi Direct บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพติ์ดสวา่ง หากไฟแสดงสถานะปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ม Wi-Fi Direct 
( ) เพื่อเปิด

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
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ปัญหาเกีย่วกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพมิพ์
การปิดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ์

● ฝาครอบตลบัหมึกพิมพต์อ้งปิดอยูเ่ม่ือเร่ิมพิมพ์

เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการเช่ือมต่อสายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดอ้ยา่งแน่นสนิท

หมายเหตุ: เม่ือเปิดใชง้าน ปิดอตัโนมติั เคร่ืองพิมพจ์ะปิดโดยอตัโนมติัหลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังาน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรด
ดูท่ี ปิดอตัโนมติั ในหนา้ 21 

วธีิการแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน

● ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหติ้ดต่อ HP
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รหัสและสถานะข้อผดิพลาดบนแผงควบคุม
รหัสข้อผดิพลาดของแผงควบคุม

● ถา้ไอคอน จาํนวนสําเนา บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพส์ลบัระหวา่งตวั E และหมายเลข แสดงวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นสถานะขอ้ผดิพลาด ตวั E และหมายเลขบ่ง
บอกถึงรหสัขอ้ผดิพลาด

ลกัษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

ไอคอน จาํนวนสําเนา จะสลบัระหวา่งตวัอกัษร E และหมายเลข 1 ในขณะเดียวกนั ไฟแสดง
สถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ กะพริบ

เคร่ืองพิมพไ์ดรั้บงานพิมพ ์เร่ิมป้อนกระดาษ และตรวจพบวา่ความกวา้งของกระดาษสาํหรับงาน
พิมพก์วา้งกวา่ความกวา้งของกระดาษท่ีใส่เขา้ไป

กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) หรือปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อยกเลิกงานพิมพแ์ละ

เอากระดาษออก

เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาขนาดกระดาษไม่ตรงกนั ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีก่อนพิมพ์

— เปล่ียนการตั้งค่าขนาดกระดาษสาํหรับงานพิมพใ์หต้รงกบักระดาษท่ีใส่เขา้ไป

— เอากระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษท่ีตรงกบัขนาดท่ีตั้งค่า
ไวส้าํหรับงานพิมพ์

คาํแนะนํา: คุณสามารถเปล่ียนขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบโดยอตัโนมติัได ้
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบ ในหนา้ 14 

ไอคอน จาํนวนสําเนา จะสลบัระหวา่งตวัอกัษร E และหมายเลข 2 ในขณะเดียวกนั ไฟแสดง
สถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ กะพริบ

เคร่ืองพิมพไ์ดรั้บงานพิมพห์ลายหนา้ ตรวจพบวา่ความยาวกระดาษสาํหรับงานพิมพไ์ม่ตรงกบั
ความยาวของกระดาษที่ใส่เขา้ไป จึงพิมพห์นา้แรกของงานออกมาพร้อมขอ้ผดิพลาด

— หากตอ้งการยกเลิกงานพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) 

— หากตอ้งการพิมพห์นา้ท่ีเหลือต่อ ใหก้ดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) หนา้ท่ีเหลือจะมีขอ้

ผดิพลาดเดียวกนักบัหนา้แรก

คาํแนะนํา: คุณสามารถเปล่ียนขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบโดยอตัโนมติัได ้
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนขนาดกระดาษเร่ิมตน้ท่ีเคร่ืองพิมพต์รวจพบ ในหนา้ 14 

ไอคอน จาํนวนสําเนา สลบัระหวา่งตวั E และหมายเลข 3 ในขณะเดียวกนั ไฟแสดงสถานะ เร่ิม
ทาํงานใหม่ และไฟ Ink Alert (การเตอืนหมกึ) กะพริบ

แคร่ตลบัหมึกพิมพภ์ายในเคร่ืองพิมพติ์ดขดั

เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพแ์ละดูวา่มีส่ิงใดติดขดัแคร่ตลบัหมึกพิมพห์รือไม่ เล่ือนแคร่ตลบัหมึก

พิมพไ์ปทางดา้นขวา ปิดฝาครอบตลบับรรจุหมึก แลว้กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพ์

ต่อ โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหนา้ 72
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ลกัษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

ไอคอน จาํนวนสําเนา จะสลบัระหวา่งตวัอกัษร E และหมายเลข 4 ในขณะเดียวกนั ไฟแสดง
สถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ กะพริบ

มีกระดาษติดอยู่

นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก แลว้กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพต่์อ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหนา้ 72

ไอคอน จาํนวนสําเนา สลบัระหวา่งตวั E และหมายเลข 5 ในขณะเดียวกนั ไฟแสดงสถานะ
ทั้งหมดบนแผงควบคุมกะพริบ

สแกนเนอร์ไม่ทาํงาน

ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ์

หากปัญหายงัมีอยู ่โปรดติดต่อ HP เคร่ืองพิมพย์งัคงพิมพอ์ยู ่แมว้า่สแกนเนอร์จะไม่ทาํงาน

ไอคอน จาํนวนสําเนา จะสลบัระหวา่งตวัอกัษร E และหมายเลข 6 เคร่ืองพิมพเ์กิดปัญหาขดัขอ้ง

1. ปิดเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายไฟ

3. รอประมาณหน่ึงนาที จากนั้นเสียบปลัก๊สายไฟกลบัเขา้ท่ี

4. เปิดเคร่ืองพิมพ์

หากปัญหายงัมีอยู ่โปรดติดต่อ HP

สถานะข้อผดิพลาดเกีย่วกบัหมกึบนแผงควบคุม

●
ลกัษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

ไอคอน ระดบัหมกึ อนัใดอนัหน่ึงกะพริบโดยไม่มีการแยกเป็นส่วน และไฟ Ink Alert (การ
เตอืนหมกึ) ติดสวา่ง

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

— ไม่มีตลบัหมึกพิมพท่ี์ตรงกนั

หากหน่ึงในตลบัหมึกพิมพห์ายไป เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว หาก
ตอ้งการออกจากโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว ใหใ้ส่ตลบัพิมพห์มึกท่ีตรงกนั สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว โปรดดูท่ี ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว 
ในหนา้ 54

— มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ตรงกนัไวอ้ยา่งถกูตอ้ง หรือยงัคงไม่ไดแ้กะเทปพลาสติกออก

ใหถ้อดตลบัหมึกพิมพท่ี์ตรงกนัออก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีเทปพลาสติกอยู ่และจาก
นั้นใส่ตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปใหม่ใหแ้น่นหนา สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียน
ตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52
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ลกัษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

ไอคอน ระดบัหมกึ ทั้งสองอนักะพริบโดยไม่มีการแยกเป็นส่วน และไฟ Ink Alert (การ
เตอืนหมกึ) กะพริบ

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

— ไม่มีตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบั

— มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบัอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือยงัมีเทปพลาสติกอยู่

— ตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบัเขา้กนัไม่ไดห้รือเสียหาย

ลองแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิต่อไปน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

— ถา้ยงัไม่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพ ์ใหท้าํการติดตั้งหมึกพิมพ์

— ถา้มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบัไวใ้นเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหถ้อดตลบัหมึกพิมพ์
ออก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไม่มีเทปพลาสติกอยู ่และจากนั้นใส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบั
เขา้ไปใหม่อีกคร้ังใหแ้น่น

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ท่ีถกูตอ้งสาํหรับเคร่ืองพิมพข์อง
คุณ

— หากยงัคงมีขอ้ผดิพลาดอยู ่ใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการ
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52
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ลกัษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

ไอคอน ระดบัหมกึ อนัใดอนัหน่ึงกะพริบโดยไม่มีการแยกเป็นส่วน ไฟ Ink Alert (การเตอืน
หมกึ) ติดสวา่ง และไฟแสดงสถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ กะพริบ

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

— ไม่มีตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบั

— มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบัอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือยงัมีเทปพลาสติกอยู่

— ตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบัเขา้กนัไม่ไดห้รือเสียหาย

ลองแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิต่อไปน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

— ถา้เพิ่งมีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ตรงกนัเขา้ไปใหม่ ตลบัหมึกพิมพน้ี์อาจเป็นของปลอม
หรือมีการใชง้านมาแลว้ ใหดู้ขอ้ความในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่ม
เติม

— ถา้มีการติดตั้งตลบัท่ีตรงกนัน้ีนานแลว้ แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์มีหมึกเหลือนอ้ยมาก กด

ปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพต่์อ และเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่เม่ือคุณภาพ

การพิมพไ์ม่อยูใ่นระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการเปล่ียนตลบัหมึก
พิมพใ์หม่ โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52

ไอคอน ระดบัหมกึ ทั้งสองอนักะพริบโดยไม่มีการแยกเป็นส่วน ไฟ Ink Alert (การเตอืน
หมกึ) ติดสวา่ง และไฟแสดงสถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ กะพริบ

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

— มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพข์องปลอมหรือมีการใชง้านมาแลว้

— ตลบัหมึกพิมพท์ั้งสองตลบัมีหมึกเหลือนอ้ยมาก

ลองแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิต่อไปน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

— ถา้เพิ่งมีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปใหม่ ตลบัหมึกพิมพน้ี์อาจเป็นของปลอมหรือมีการ
ใชง้านมาแลว้ ใหดู้ขอ้ความในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

— ถา้มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพน้ี์นานแลว้ แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์มีหมึกเหลือนอ้ยมาก 

กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพต่์อ และเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่เม่ือคุณภาพ

การพิมพไ์ม่อยูใ่นระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการเปล่ียนตลบัหมึก
พิมพใ์หม่ โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 52
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สถานะข้อผดิพลาดเกีย่วกบักระดาษบนแผงควบคุม

●
ลกัษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

ไอคอน ข้อผดิพลาด ไอคอน ข้อผดิพลาดเกีย่วกบักระดาษ และไฟแสดงสถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ 
ติดสวา่ง

ไม่มีกระดาษในถาดป้อน

วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิใส่กระดาษ โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

ไอคอน ข้อผดิพลาด ไอคอน ข้อผดิพลาดเกีย่วกบักระดาษ และไฟแสดงสถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ 
กะพริบ

เคร่ืองพิมพไ์ดรั้บงานพิมพ ์และตรวจพบวา่ไม่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษแลว้กดปุ่ม แลว้กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพต่์อ

หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิใส่กระดาษ โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 10

96 บท 8   การแกไ้ขปัญหา THWW



ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํหรับอปัเดตผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลสนบัสนุนล่าสุด โปรดไปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนผลิตภณัฑท่ี์ www.support.hp.com ฝ่ายสนบัสนุนออนไลนข์อง HP มีทาง
เลือกหลายแบบในการแกปั้ญหาเคร่ืองพิมพข์องคุณ

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 DeskJet 3700)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูข่า้งในฝาครอบตลบับรรจุหมึก)

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

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตอ้งเพิ่มระยะเวลาการใหบ้ริการสาํหรับ HP DeskJet 3700 series จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ไปท่ี www.support.hp.com เลือกประเทศ/
ภมิูภาค และภาษา แลว้หาตวัเลือกการรับประกนัท่ีขยายเวลาของเคร่ืองพิมพคุ์ณ
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ขอ้มูลดา้นเทคนิคและขอ้มูลวา่ดว้ยขอ้บงัคบัสากลสาํหรับ HP DeskJet 3700 series มีอยูใ่น ส่วนน้ี

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบั HP DeskJet 3700 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั HP

● ลกัษณะเฉพาะ

● ประกาศขอ้บงัคบั

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
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ประกาศจากบริษทั HP
ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

สงวนลิขสิทธ์ิทั้งหมด หา้มทาํการผลิตซํ้ า ดดัแปลงหรือแปลเอกสารน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก HP เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ การรับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของ HP จะระบุไวใ้นคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการรับประกนัอยา่งชดัเจนซ่ึงแนบมากบัผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ ไม่มีส่ิงใด
ในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายวา่เป็นส่วนหน่ึงของการรับประกนัเพิ่มเติม HP จะไม่รับผดิชอบต่อความผดิพลาดทางเทคนิคหรือจากขอ้ความ หรือการตดัทอนขอ้ความใดๆ 
ในท่ีน้ี

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United 
States and/or other countries.
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ลกัษณะเฉพาะ
ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคสาํหรับ HP DeskJet 3700 series มีอยูใ่นหวัขอ้น้ี สาํหรับขอ้มูลจาํเพาะผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม โปรดดูแผน่ขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ 
www.support.hp.com

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

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

ลกัษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม

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

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

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

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

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่ผลงานท่ีออกจาก HP DeskJet 3700 series อาจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ม. เพื่อลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

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

● ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 20 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผน่

ความจุของถาดรับกระดาษออก

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

● ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 10 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 10 แผน่

ขนาดกระดาษ

● หากตอ้งการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

นํา้หนักกระดาษ

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

● ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)์
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● การ์ด: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดส์าํหรับบตัรดชันี)

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

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์

● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสาร

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา

● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่น

ลกัษณะเฉพาะในการสแกน

● ความละเอียด: สูงถึง 600 x 600 ppi

● สี: สี RGB 24 บิต ระดบัสีเทา 8 บิต

● ขนาดสแกนสูงสุดจากพาธการสแกน: 21.6 x 29.7 ซม.

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความละเอียดของ ppi สี และขนาดสแกน โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์ของสแกนเนอร์

ความละเอยีดในการพมิพ์

● สาํหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์รองรับ โปรดไปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนผลิตภณัฑท่ี์ www.support.hp.com

จาํนวนการพมิพ์ของตลบัหมกึพมิพ์

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

ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง

● หากเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้คุณจะอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง HP
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ประกาศข้อบังคบั
เคร่ือง HP DeskJet 3700 series มีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของท่าน

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● คาํแนะนาํเก่ียวกบัสายไฟ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● คาํประกาศรับรอง

● คาํประกาศขอ้บงัคบัระบบไร้สาย

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคบั
เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SDGOB-1621 อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP DeskJet 3700 All-in-One 
Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 3700 All-in-One Printer series และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(J9V86A, 
J9V87A และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

คาํแนะนําเกีย่วกบัสายไฟ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งจ่ายไฟของคุณรองรับอตัราแรงดนัไฟฟ้าของผลิตภณัฑ ์โดยคุณสามารถดูขอ้มูลอตัราแรงดนัไฟฟ้าไดจ้ากฉลากของผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑอ์าจใช ้
100-240 Vac หรือ 200-240 Vac และ 50/60 Hz

ข้อควรระวงั: หากตอ้งการป้องกนัการเกิดความเสียหายต่อผลิตภณัฑ ์ใหใ้ชเ้ฉพาะสายไฟท่ีใหม้าพร้อมกบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมนั

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
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ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสําหรับเยอรมนี
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คาํประกาศรับรอง
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คาํประกาศข้อบังคบัระบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

การได้รับรังสีคลืน่ความถีว่ทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
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โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการออกแบบสาํหรับการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถ้กูจาํกดัใหอ้ยูใ่นปริมาณ
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

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● สารเคมี

● ประกาศขอ้กาํหนดปัจจุบนัเก่ียวกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารตอ้งหา้ม (ไตห้วนั)

● ตารางสาร/ธาตุท่ีเป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จีน) 

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● ประกาศการจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ตุรกี)

● EPEAT

● ฉลาก SEPA Eco ประเทศจีน ขอ้มูลสาํหรับผูใ้ช้

● ป้ายประหยดัพลงังานจีน สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสาํเนา

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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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

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

THWW โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 113

http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/go/reach


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)

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.

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 0 0 0 0 0 0

电线 0 0 0 0 0 0

印刷电路板 X 0 0 0 0 0

打印系统 X 0 0 0 0 0
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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)

显示器 X 0 0 0 0 0

喷墨打印机墨盒 0 0 0 0 0 0

驱动光盘 X 0 0 0 0 0

扫描仪 X 0 0 0 0 0

网络配件 X 0 0 0 0 0

电池板 X 0 0 0 0 0

自动双面打印系统 0 0 0 0 0 0

外部电源 X 0 0 0 0 0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：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。

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 
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 
2 of the Rule.
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ประกาศการจาํกดัการใช้สารอนัตราย (ตุรก)ี

EPEAT

ฉลาก SEPA Eco ประเทศจนี ข้อมูลสําหรับผู้ใช้
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ป้ายประหยดัพลงังานจนี สําหรับเคร่ืองพมิพ์ แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสําเนา
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