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1 ภาพรวมเครือ่งพิมพ ์

● ภาพเครือ่งพิมพ ์

● ข้อกําหนดเฉพาะของเครือ่งพิมพ ์

● การต้ังค่าฮารด์แวรแ์ละติดต้ังซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ภาพเครือ่งพิมพ ์
● ภาพด้านหน้าของเครือ่งพิมพ ์

● ภาพด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

● พอรต์อินเตอรเ์ฟซ

● มมุมองแผงควบคมุ LCD 2 บรรทัด (รุน่ M148dw, M227d, M227sdn, M230sdn)

● มมุมองแผงควบคมุ LCD 2 บรรทัด (รุน่ M148fdw, M227fdn)

● มมุมองแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส (รุน่ M227fdw, M230fdw)

ภาพด้านหน้าของเครือ่งพิมพ ์

OK

11

12
13

1

2

3

6
7

4
5

9
8

10

1 ถาดกระดาษออก

2 ฝาตลับผงหมึก

3 ท่ีรองถาดกระดาษออก

4 ปุ่ ม เปิด/ปิดเครือ่ง

5 ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่น

6 ถาดป้อนกระดาษหลัก

7 ฝาถาดป้อนกระดาษหลัก

8 ชือ่รุน่

9 พอรต์ USB ท่ีเครือ่ง (สําหรับการพิมพแ์ละสแกนโดยไม่ ใช้คอมพิวเตอร)์

(รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

10 แผงควบคมุ

11 สแกนเนอร ์
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12 อปุกรณป้์อนกระดาษ

13 ถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

ภาพด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

4
2

1

3

5

1 ฝาด้านหลัง (ชอ่งสําหรับดึงกระดาษท่ีติดออก)

2 พอรต์อินเตอรเ์ฟซ

3 จุดเชือ่มตอ่สายไฟ

4 ฉลากหมายเลขซเีรยีลและหมายเลขผลิตภัณฑ์

5 ชอ่งเสยีบสําหรับสายเคเบิลล็อคเพ่ือความปลอดภัย (บนฝาครอบด้านหลังของเครือ่งพิมพ)์
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พอรต์อินเตอรเ์ฟซ

1

2

3

4

1 พอรต์อินเตอรเ์ฟซ USB

2 พอรต์อีเธอรเ์น็ต

3 พอรต์ “สายเข้า” ของโทรสาร (สําหรับเชือ่มตอ่สายโทรศัพท์ โทรสารกับเครือ่งพิมพ)์

(รุน่แฟกซเ์ทา่น้ัน)

4 พอรต์ “สายออก” ของโทรศัพท ์(สําหรับเชือ่มตอ่โทรศัพทส์ายพว่ง เครือ่งตอบรับโทรศัพท ์หรอือปุกรณอ่ื์นๆ)

(รุน่แฟกซเ์ทา่น้ัน)
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มมุมองแผงควบคมุ LCD 2 บรรทัด (รุน่ M148dw, M227d, M227sdn, M230sdn)

14

1

5

6

2
3
4

7

891011

13

12

1 จอแสดงผลบนแผงควบคมุ หน้าจอน้ีแสดงเมนูและข้อมลูเครือ่งพิมพ ์

2 ปุ่ มลกูศรซ้าย ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเล่ือนดเูมนูหรอืลดค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ

3 ปุ่ ม OK กดปุ่ ม OK เพ่ือดําเนินการตอ่ไปน้ี

● เปิดเมนูของแผงควบคมุ

● เปิดเมนูยอ่ยท่ีแสดงในหน้าจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แก้ ไขข้อผิดพลาดบางอยา่ง

● เริม่งานพิมพ ์โดยตอบสนองพรอมตข์องแผงควบคมุ (ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ข้อความ กด [OK] เพ่ือดําเนินการ
ตอ่ ปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคมุ)

4 ปุ่ มลกูศรขวา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเล่ือนดเูมนูหรอืเพ่ิมค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ

5 ปุ่ มไร้สาย  (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน) ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู ไร้สาย และข้อมลูสถานะไร้สาย

6 ปุ่ มยกเลิก กดปุ่ มน้ีเพ่ือยกเลิกงานพิมพ ์หรอืเพ่ือออกจากเมนูของแผงควบคมุ

7 ปุ่ มเริม่ทําสําเนา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเริม่ต้นงานทําสําเนา

8 ปุ่ มเมนูสําเนา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนูสําเนา

9 ปุ่ มทําสําเนาจางลง/เข้มข้ึน ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือปรับความจางหรอืเข้มสําเนา

10 ปุ่ มจํานวนสําเนา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือต้ังค่าจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ ์

THWW ภาพเครือ่งพิมพ ์ 5



11 ปุ่ มการต้ังค่า ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู การต้ังค่า

12 ปุ่ มลกูศรย้อนกลับ ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือดําเนินการตอ่ไปน้ี

● ออกจากเมนูของแผงควบคมุ

● เล่ือนย้อนกลับไปท่ีเมนูกอ่นหน้าในรายการเมนูยอ่ย

● เล่ือนย้อนกลับไปท่ีรายการเมนูกอ่นหน้าในรายการเมนูยอ่ย (โดยไมบั่นทึกการเปล่ียนแปลงในรายการเมนู)

13 ไฟพร้อม (สเีขียว) ไฟพร้อมจะสวา่งเมือ่เครือ่งพิมพพ์ร้อมท่ีจะพิมพง์าน กะพรบิเมือ่เครือ่งพิมพกํ์าลังรับข้อมลูการพิมพ ์ยกเลิกงาน
พิมพ ์หรอืเมือ่เครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดพักเครือ่ง

14 ไฟเตือน (สเีหลือง) ไฟสัญญาณเตือนจะกะพรบิเมือ่เครือ่งพิมพต้์องการให้ผู้ ใช้ตรวจสอบ หากไฟเตือนสวา่ง เแสดงวา่ครือ่งพิมพอ์ยู่
ในสถานะข้อผิดพลาด

มมุมองแผงควบคมุ LCD 2 บรรทัด (รุน่ M148fdw, M227fdn)

1

2
3
4
5

6
7
8
9

1011

12

15

17

16

13

14

1 จอแสดงผลแผงควบคมุ 2 บรรทัด หน้าจอน้ีแสดงเมนูและข้อมลูเครือ่งพิมพ ์

2 ปุ่ มลกูศรซ้าย ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเล่ือนดเูมนูหรอืลดค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ
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3 ปุ่ ม OK ใช้ปุ่ ม OK เพ่ือดําเนินการตอ่ไปน้ี:

● เปิดเมนูของแผงควบคมุ

● เปิดเมนูยอ่ยท่ีแสดงในหน้าจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แก้ ไขข้อผิดพลาดบางอยา่ง

● เริม่งานพิมพ ์โดยตอบสนองพรอมตข์องแผงควบคมุ (ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ข้อความ กด [OK] เพ่ือดําเนินการตอ่ ปรากฏบน
จอแสดงผลแผงควบคมุ)

4 ปุ่ มลกูศรขวา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเล่ือนดเูมนูหรอืเพ่ิมค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ

5 ปุ่ มยกเลิก ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือยกเลิกงานพิมพ ์หรอืเพ่ือออกจากเมนูของแผงควบคมุ

6 ปุ่ มเริม่ทําสําเนา: ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเริม่ต้นงานทําสําเนา

7 ปุ่ มจํานวนสําเนา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือต้ังค่าจํานวนสําเนาท่ีจะพิมพ ์

8 ปุ่ มจางลง/เข้มข้ึน ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือปรับการต้ังค่าความเข้มสําหรับงานทําสําเนาปจจุบัน

9 ปุ่ มเมนูสําเนา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู สําเนา

10 แผงปุ่ มกดเลขและตัวอักษร ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนหมายเลขโทรสาร

11 ปุ่ มโทรซ้ําโทรสาร ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือโทรซ้ําหมายเลขโทรสารท่ี ใช้สําหรับงานโทรสารกอ่นหน้า

12 ปุ่ มเริม่โทรสาร ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเริม่ต้นงานโทรสาร

13 ปุ่ มการต้ังค่า ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู การต้ังค่า

14 ปุ่ มไร้สาย  (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน) ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู ไร้สาย และข้อมลูสถานะไร้สาย

15 ปุ่ มลกูศรย้อนกลับ ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือดําเนินการตอ่ไปน้ี

● ออกจากเมนูของแผงควบคมุ

● เล่ือนย้อนกลับไปท่ีเมนูกอ่นหน้าในรายการเมนูยอ่ย

● เล่ือนย้อนกลับไปท่ีรายการเมนูกอ่นหน้าในรายการเมนูยอ่ย (โดยไมบั่นทึกการเปล่ียนแปลงในรายการเมนู)

16 ไฟ LED พร้อม ไฟพร้อมจะสวา่งโดยไมก่ะพรบิเมือ่เครือ่งพิมพพ์ร้อมท่ีจะพิมพง์าน ไฟกะพรบิเมือ่เครือ่งพิมพกํ์าลังรับข้อมลูการพิมพ ์หรอื
ยกเลิกงานพิมพ ์

17 ไฟ LED เตือน ไฟเตือนจะพิจารณากะพรบิเมือ่เครือ่งพิมพต้์องการให้ผู้ ใช้ตรวจสอบ เชน่ เมือ่เครือ่งพิมพ ์ ไมมี่กระดาษ หรอืจําเป็นต้องเปล่ียน
ตลับผงหมึก หากไฟสวา่งโดยไมก่ะพรบิ แสดงวา่เครือ่งพิมพเ์กิดข้อผิดพลาด
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มมุมองแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส (รุน่ M227fdw, M230fdw)

4 5

1

2

3

1 ปุ่ มย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอกอ่นหน้าน้ี

2 ปุ่ มหน้าหลัก เข้าสูห่น้าจอหลัก

3 ปุ่ มวิธี ใช้ เข้าสูร่ะบบวิธี ใช้ท่ีแผงควบคมุ

4 หน้าจอสัมผัสแบบสี เข้าสูเ่มนู ภาพเคล่ือนไหววิธี ใช้ และข้อมลูเครือ่งพิมพ ์

5 ตัวแสดงหน้าจอหลัก จอแสดงผลจะระบุหน้าจอหลักท่ีแผงควบคมุแสดงในขณะน้ี

หมายเหต:ุ เมือ่แผงควบคมุไมมี่ปุ่ ม ยกเลิก มาตรฐาน ในระหวา่งกระบวนการของเครือ่งพิมพ ์ปุ่ ม ยกเลิก จะปรากฏข้ึนบนหน้าจอสัมผัส ซึง่
ให้ผู้ ใช้สามารถยกเลิกกระบวนการกอ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะทําเสรจ็สมบูรณ์ ได้
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รูปแบบหน้าจอหลัก

2

3 4 5 6

1

8 97 10

1 ปุ่ ม รเีซต็ แตะปุ่ มน้ีเพ่ือรเีซต็การต้ังค่างานชัว่คราวเป็นการต้ังค่าเริม่ต้นของเครือ่งพิมพ ์

2 ปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่ แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู ข้อมลูการเชือ่มตอ่ซึง่จะให้ข้อมลูเครอืขา่ย ปุ่ มจะปรากฏข้ึนเป็นไอคอนเครอืขา่ยแบบใช้สาย  หรอื

ไอคอนเครอืขา่ยไร้สาย  ข้ึนอยูกั่บประเภทของเครอืขา่ยท่ีเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่

3 สถานะเครือ่งพิมพ ์ พ้ืนท่ีหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมลูเก่ียวกับสถานะเครือ่งพิมพ ์โดยรวม

4 สําเนา แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนูทําสําเนา

5 สแกน แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนูสแกน:

● สแกนไปยังไดรฟ์ USB

● สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

● สแกนไปยังอีเมล์

6 โทรสาร แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนูโทรสาร

7 USB แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู แฟลชไดรฟ์ USB

8 อปุกรณส์ิน้เปลือง แตะปุ่ มน้ีเพ่ือดขู้อมลูเก่ียวกับสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

9 แอปพลิเคชัน 2 แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู โปรฯ เพ่ือพิมพ ์โดยตรงจากเว็บแอปพลิเคชันท่ีเลือก

10 การต้ังค่า แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู การต้ังค่า

วิธกีารใช้แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

ใช้การดําเนินการตอ่ไปน้ีเพ่ือใช้แผงควบคมุหน้าจอสัมผัสของเครือ่งพิมพ ์
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สิง่ท่ีควรทํา คําอธบิาย ตัวอยา่ง

แตะ แตะรายการบนหน้าจอเพ่ือเลือกรายการหรอืเปิดเมนูดังกลา่ว 
นอกจากน้ีเมือ่การเล่ือนผา่นเมนูตา่งๆ ให้แตะหน้าจอเป็น
เวลาส้ันๆ เพ่ือหยดุการเล่ือน

แตะ การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู การต้ังค่า

ปด แตะหน้าจอแล้วเล่ือนน้ิวเล่ือนตามแนวนอนเพ่ือเล่ือนหน้าจอ
ไปทางด้านข้าง

ปดหน้าจอหลักเพ่ือเข้าถึง การต้ังค่า 

เล่ือน แตะหน้าจอแล้วเล่ือนน้ิวตามแนวต้ังโดยไมต้่องยกน้ิวเพ่ือ
เล่ือนหน้าจอ

เล่ือนผา่นเมนู การต้ังค่า 
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ข้อกําหนดเฉพาะของเครือ่งพิมพ ์
สิง่สําคัญ: ข้อกําหนดเฉพาะตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร แตอ่าจเปล่ียนแปลงได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู 
www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

● ข้อกําหนดทางเทคนิค

● ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ

● โซลชัูนการพิมพมื์อถือ

● ขนาดของเครือ่งพิมพ ์

● การใช้กระแสไฟ ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการกอ่ให้เกิดเสยีง

● ชว่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ข้อกําหนดทางเทคนิค
โปรดด ูwww.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP สําหรับข้อมลูปจจุบัน

ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
ข้อมลูตอ่ไปน้ี ใช้กับไดรเวอรก์ารพิมพ ์Windows PCL 6 ของเครือ่งพิมพแ์ละไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP สําหรับ OS X และกับการติดต้ัง
ซอฟตแ์วร ์

Windows: โปรแกรมติดต้ังซอฟตแ์วร ์HP จะติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL.6”, “HP PCL 6” หรอื “HP PCL-6” ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บระบบ
ปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟตแ์วรเ์สรมิเมือ่ใช้ โปรแกรมติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็ม ดาวน์ โหลดไดรเวอรก์ารพิมพ ์"HP PCL.6", 
"HP PCL 6" และ "HP PCL-6" จากเว็บไซตก์ารสนับสนุนสําหรับเครือ่งพิมพน้ี์: www.hp.com/support/ljM148MFP, 
www.hp.com/support/ljM227MFP

คอมพิวเตอร ์Mac และ OS X: คอมพิวเตอร ์Mac สนับสนุนเครือ่งพิมพน้ี์ ดาวน์ โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรอืจาก
เว็บไซตก์ารสนับสนุน แล้วใช้ HP Easy Start เพ่ือติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP

1. ไปท่ี 123.hp.com

2. ทําตามข้ันตอนให้มาเพ่ือดาวน์ โหลดซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

Linux: หากต้องการข้อมลูและไดรเวอรก์ารพิมพสํ์าหรับ Linux โปรดไปท่ี hplipopensource.com/hplip-web/index.html

UNIX: หากต้องการข้อมลูและไดรเวอรก์ารพิมพสํ์าหรับ UNIX® โปรดไปท่ี www.hp.com/go/unixmodelscripts

ตาราง 1-1  ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนและไดรเวอรก์ารพิมพ ์

ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอรก์ารพิมพท่ี์ติดต้ัง (จากซอฟตแ์วรบ์นเว็บ) หมายเหตุ

Windows® XP SP3, 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL.6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows XP แล้ว
ต้ังแตเ่ดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุน
อยา่งเต็มกําลังตอ่ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ XP ท่ีถกู
ยกเลิกไปแล้ว ไมส่นับสนุนคณุสมบัติบางอยา่งของ
ไดรเวอรก์ารพิมพ ์
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ตาราง 1-1  ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนและไดรเวอรก์ารพิมพ ์(ตอ่)

ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอรก์ารพิมพท่ี์ติดต้ัง (จากซอฟตแ์วรบ์นเว็บ) หมายเหตุ

Windows Vista® เวอรชั์น 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL.6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows Vista 
แล้วต้ังแตเ่ดือนเมษายน 2012 HP จะให้การ
สนับสนุนอยา่งเต็มกําลังตอ่ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Vista ท่ีถกูยกเลิกไปแล้ว ไมส่นับสนุนคณุสมบัติบาง
อยา่งของไดรเวอรก์ารพิมพ ์

Windows 7 เวอรชั์น 32 และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

 

Windows 8 เวอรชั์น 32 และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

การสนับสนุน Windows 8 RT มี ให้ผา่นทางไดรเวอร ์
Microsoft IN OS เวอรชั์น 4, 32 บิต

Windows 8.1 เวอรชั์น 32 และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL-6” V4 ของเครือ่งพิมพจ์ะ
ถกูติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของ
การติดต้ังซอฟตแ์วร ์

การสนับสนุน Windows 8.1 RT มี ให้ผา่นทาง
ไดรเวอร ์Microsoft ใน OS เวอรชั์น 4, 32 บิต

Windows 10 เวอรชั์น 32 และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL-6” V4 ของเครือ่งพิมพจ์ะ
ถกูติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของ
การติดต้ังซอฟตแ์วร ์

 

Windows Server 2008 SP2, 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL.6” ของเครือ่งพิมพจ์ะมี
ให้ดาวน์ โหลดจากเว็บไซตก์ารสนับสนุนเครือ่งพิมพ ์
ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์แล้วใช้เครือ่งมือ Microsoft Add 
Printer เพ่ือติดต้ัง

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows Server 
2008 แล้วต้ังแตเ่ดือนมกราคม 2015 HP จะให้การ
สนับสนุนอยา่งเต็มกําลังตอ่ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Server 2008 ท่ีถกูยกเลิกไปแล้ว ไมส่นับสนุน
คณุสมบัติบางอยา่งของไดรเวอรก์ารพิมพ ์

Windows Server 2008 SP2, 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะมี
ให้ดาวน์ โหลดจากเว็บไซตก์ารสนับสนุนเครือ่งพิมพ ์
ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์แล้วใช้เครือ่งมือ Microsoft Add 
Printer เพ่ือติดต้ัง

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows Server 
2008 แล้วต้ังแตเ่ดือนมกราคม 2015 HP จะให้การ
สนับสนุนอยา่งเต็มกําลังตอ่ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Server 2008 ท่ีถกูยกเลิกไปแล้ว

Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

 

Windows Server 2012 เวอรชั์น 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

 

Windows Server 2012 R2 เวอรชั์น 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL-6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

 

Windows 10 server (Server 2016), 32 บิต และ 
64 บิต

ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL-6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วร ์

 

OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, 
macOS 10.13 High Sierra

ในการติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพ ์ให้ดาวน์ โหลด HP 
Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet ทําตาม
ข้ันตอนให้มาเพ่ือติดต้ังซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพแ์ละ
ไดรเวอรก์ารพิมพ ์
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หมายเหต:ุ สําหรับรายชือ่ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับปจจุบัน ให้ ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP สําหรับวิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนตแ์ละเซริฟ์เวอรสํ์าหรับการรองรับไดรเวอร ์HP UPD PCL6 และ 
UPD PS สําหรับเครือ่งพิมพน้ี์ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/upd และคลิกแท็บ Specifications

โซลชัูนการพิมพมื์อถือ
HP นําเสนอโซลชัูนมือถือและ ePrint ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สามารถสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพข์อง HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมารท์โฟน 
หรอือปุกรณมื์อถืออ่ืนๆ ได้งา่ย ในการดรูายการท้ังหมดและกําหนดตัวเลือกท่ีดีท่ีสดุ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting

หมายเหต:ุ อัปเดตเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพเ์พ่ือให้แน่ ใจวา่ความสามารถการพิมพมื์อถือและ ePrint ท้ังหมดได้รับการสนับสนุน

● Wi-Fi Direct (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน)

● HP ePrint ผา่นอีเมล ์(ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครือ่งพิมพกั์บ HP Connected)

● แอปพลิเคชัน HP ePrint (มี ให้สําหรับ Android, iOS และ BlackBerry)

● แอปพลิเคชัน HP All-in-One Remote สําหรับอปุกรณ ์iOS และ Android

● ซอฟตแ์วร ์HP ePrint:

● Google Cloud Print

● AirPrint

● การพิมพ ์Android

ขนาดของเครือ่งพิมพ ์
ภาพ 1-1  ขนาดของเครือ่งพิมพ ์

OK

OK

1

23

1

23
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เครือ่งพิมพท่ี์ปิดจนสดุ เครือ่งพิมพท่ี์เปิดจนสดุ

1. ความสงู 311.5 มม. 419.9 มม.

2. ความกว้าง 415.1 มม. 415.1 มม.

3. ความลึก 407.4 มม. 624.4 มม.

น้ําหนัก (รวมตลับหมึก) 9.9 กก.

ภาพ 1-2  ขนาดเครือ่งพิมพ ์- รุน่ M227d

1

23

1

23

OK

ประเภทการวัด เครือ่งพิมพท่ี์ปิดจนสดุ เครือ่งพิมพท่ี์เปิดจนสดุ

1. ความสงู 263.1 มม. (10.4 น้ิว) 419.9 มม. (16.5 น้ิว)

2. ความกว้าง 403 มม. (15.8 น้ิว) 403 มม.

3. ความลึก 407.4 มม. (16 น้ิว) 624.4 มม.

น้ําหนัก (รวมตลับหมึก) 9.1 กก. (20.1 ปอนด)์

การใช้กระแสไฟ ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการกอ่ให้เกิดเสยีง
โปรดดขู้อมลูปจจุบันท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

ข้อควรระวัง: ข้อกําหนดทางไฟฟ้าข้ึนอยูกั่บประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีจําหน่ายเครือ่งพิมพ ์อยา่แปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เน่ืองจากอาจทําให้
เครือ่งพิมพเ์กิดความเสยีหาย และสิน้สดุการรับประกันเครือ่งพิมพ ์

ชว่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตาราง 1-2  ชว่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน

สภาพแวดล้อม ค่าท่ีแนะนํา ค่าท่ีสามารถใช้ ได้

อณุหภมิู 17° ถึง 25°C 15° ถึง 30°C
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ตาราง 1-2  ชว่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ตอ่)

สภาพแวดล้อม ค่าท่ีแนะนํา ค่าท่ีสามารถใช้ ได้

ความชื้นสัมพัทธ ์ ความชื้นสัมพัทธ ์30% ถึง 70% (RH) 10% ถึง 80% (RH)

ระดับความสงู ไมมี่ข้อมลู 0 ถึง 3048 ม.
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การต้ังค่าฮารด์แวรแ์ละติดต้ังซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์
สําหรับคําแนะนําการต้ังค่าพ้ืนฐาน โปรดดโูปสเตอรก์ารติดต้ังและคู่มือการเริม่ต้นใช้งานท่ีมาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม 
ให้ ไปท่ีการสนับสนุน HP บนเว็บ

ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP สําหรับวิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับ
เครือ่งพิมพ ์ค้นหาการสนับสนุนตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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2 ถาดกระดาษ

● ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่น

● ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก 

● ใสแ่ละพิมพซ์องจดหมาย

● ใสแ่ละพิมพฉ์ลาก

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่น

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่น ถาดน้ีบรรจุกระดาษ 75 g/m2 ได้ 10 แผน่

หมายเหต:ุ การหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด:

● ห้ามใสห่รอืนํากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่นในระหวา่งการพิมพ ์

● กอ่นท่ีจะใสก่ระดาษในถาด ให้นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง

● เมือ่ใสก่ระดาษในถาด อยา่คล่ีกระดาษออก

● ใช้กระดาษท่ี ไมยั่บ พับ หรอืเสยีหาย

1. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษหลักโดยจับท่ีจับและดึงลง  

2. แยกตัวก้ันความกว้างกระดาษให้ตรงกับขนาดท่ีถกูต้อง  
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3. วางขอบด้านบนของกระดาษท่ีชอ่งเปิดของถาดป้อนกระดาษ
แบบเลือกกอ่น สําหรับข้อมลูเก่ียวกับวิธกีารวางแนวกระดาษ 
โปรดดท่ีู การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือก
กอ่น ในหน้า 19

 

4. ปรับตัวก้ันกระดาษให้พอดีกับขอบของกระดาษ แตอ่ยา่ทําให้
กระดาษโค้งงอ

หมายเหต:ุ อยา่ปรับตัวก้ันกระดาษชดิกับปึกกระดาษแน่น
เกินไป

หมายเหต:ุ ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวก้ันกระดาษ
ไปยังขนาดท่ีถกูต้อง และห้ามใสก่ระดาษจนล้นถาด

 

การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่น

ประเภทกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพส์องด้าน ขนาดกระดาษ วิธกีารใสก่ระดาษ

หัวจดหมายหรอืแบบฟอรม์ แนวต้ัง การพิมพด้์านเดียว Letter, Legal, Executive, Statement, 
Oficio (8.5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, 
A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 
10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 
16K 195 x 270 มม., 
16K 184 x 260 มม., 
16K 197 x 273 มม., 
Japanese Postcard (Postcard (JIS)), 
Double Japan Postcard Rotated (Do
uble Postcard (JIS))

หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์
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ประเภทกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพส์องด้าน ขนาดกระดาษ วิธกีารใสก่ระดาษ

การพิมพ ์2 ด้าน Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4 หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ แนวต้ัง การพิมพด้์านเดียว Letter, Legal, Executive, Statement, 
Oficio (8.5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, 
A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 
10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 
16K 195 x 270 มม., 
16K 184 x 260 มม., 
16K 197 x 273 มม., 
Japanese Postcard (Postcard (JIS)), 
Double Japan Postcard Rotated (Do
uble Postcard (JIS))

หงายหน้าข้ึน

รูอยูท่างด้านซ้ายของอปุกรณ์

123

การพิมพ ์2 ด้าน Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4 หงายหน้าข้ึน

รูอยูท่างด้านซ้ายของอปุกรณ์

123
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ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก 

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก ถาดน้ีบรรจุกระดาษ 75 g/m2 ได้ 250 แผน่

หมายเหต:ุ การหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด:

● ห้ามใสห่รอืนํากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษหลักในระหวา่งการพิมพ ์

● กอ่นท่ีจะใสก่ระดาษในถาด ให้นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง

● เมือ่ใสก่ระดาษในถาด อยา่คล่ีกระดาษออก

● ใช้กระดาษท่ี ไมยั่บ พับ หรอืเสยีหาย

1. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษหลักโดยจับท่ีจับและดึงลง  

2. ปรับตัวก้ันความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับบนตัวก้ัน
ด้านขวาและเล่ือนตัวก้ันตามขนาดของกระดาษท่ี ใช้อยู่
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3. ปรับตัวก้ันความยาวกระดาษโดยเล่ือนตัวก้ันตามขนาดของ
กระดาษท่ี ใช้

 

4. ใสก่ระดาษลงในถาด สําหรับข้อมลูเก่ียวกับวิธกีารวางแนว
กระดาษ โปรดดท่ีู การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
หลัก ในหน้า 23
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5. ปรับตัวก้ันกระดาษให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แตอ่ยา่ปรับ
มากจนทําให้กระดาษงอ

หมายเหต:ุ อยา่ปรับตัวก้ันกระดาษชดิกับปึกกระดาษแน่น
เกินไป

หมายเหต:ุ ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวก้ันกระดาษ
ไปยังขนาดท่ีถกูต้อง และห้ามใสก่ระดาษจนล้นถาด

 

6. หากกระดาษเป็นขนาด A4, Letter หรอืเล็กกวา่ ให้ปิดฝาถาด
ป้อนกระดาษหลัก ใช้หน้าตา่งปึกกระดาษเพ่ือตรวจสอบวา่ใส่
อยา่งถกูต้อง

 

OK

การวางแนวกระดาษในถาดป้อนกระดาษหลัก

ประเภทกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพส์องด้าน ขนาดกระดาษ วิธกีารใสก่ระดาษ

หัวจดหมายหรอืแบบฟอรม์ แนวต้ัง การพิมพด้์านเดียว Letter, Legal, Executive, Statement, 
Oficio (8.5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, 
A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 
10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 
16K 195 x 270 มม., 
16K 184 x 260 มม., 
16K 197 x 273 มม., 
Japanese Postcard (Postcard (JIS)), 
Double Japan Postcard Rotated (Do
uble Postcard (JIS))

หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์
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ประเภทกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพส์องด้าน ขนาดกระดาษ วิธกีารใสก่ระดาษ

การพิมพ ์2 ด้าน Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4 หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ แนวต้ัง การพิมพด้์านเดียว Letter, Legal, Executive, Statement, 
Oficio (8.5 x 13), 4 x 6, 5 x 8, A4, A5, 
A6, RA5, B5 (JIS), B6 (JIS), 
10 x 15 ซม., Oficio (216 x 340), 
16K 195 x 270 มม., 
16K 184 x 260 มม., 
16K 197 x 273 มม., 
Japanese Postcard (Postcard (JIS)), 
Double Japan Postcard Rotated (Do
uble Postcard (JIS))

หงายหน้าข้ึน

รูอยูท่างด้านซ้ายของอปุกรณ์

123

การพิมพ ์2 ด้าน Letter, Legal, Oficio (8.5 x 13), A4 หงายหน้าข้ึน

รูอยูท่างด้านซ้ายของอปุกรณ์

123
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ใสแ่ละพิมพซ์องจดหมาย

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารพิมพแ์ละใสซ่องจดหมาย ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่นสามารถบรรจุซองจดหมายสงูสดุ 10 ซอง ถาดป้อน
กระดาษหลักสามารถบรรจุซองจดหมายสงูสดุ 10 ซอง

ในการพิมพซ์องจดหมายโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือเลือกการต้ังค่าท่ีถกูต้องในไดรเวอรก์ารพิมพ ์แล้วใส่
ซองจดหมายลงในถาดหลังจากสง่งานพิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพแ์ล้ว

พิมพซ์องจดหมาย
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือ
เปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์สําหรับ Windows 10 ให้เลือก Print (พิมพ)์ ซึง่อาจแตกตา่งกันข้ึนอยูกั่บแอปพลิเคชัน สําหรับ 
Windows 8, 8.1 และ 10 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ ท่ีอธบิายไว้ด้านลา่งสําหรับ
แอปพลิเคชันเดสกท็์อป

3. คลิกหรอืแตะแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. ในรายการดรอปดาวน ์ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดท่ีถกูต้องสําหรับซองจดหมาย

5. ในรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ให้เลือก ซองจดหมาย

6. ในรายการดรอปดาวน ์แหลง่กระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง

7. คลิกปุ่ ม OK (ตกลง) เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ Document Properties (คณุสมบัติของเอกสาร)

8. ในกลอ่งโต้ตอบ Print (การพิมพ)์ ให้คลิกปุ่ ม OK (ตกลง) เพ่ือพิมพง์าน
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การวางแนวซองจดหมาย

ถาด ขนาดซองจดหมาย วิธกีารใสซ่องจดหมาย

ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกกอ่น ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซอง
จดหมาย B5, ซองจดหมาย C5, ซองจดหมาย DL

หงายข้ึน

ปลายซองด้านส้ันด้านท่ีติดสแตมป์หันเข้าเครือ่งพิมพ ์

ถาดป้อนกระดาษหลัก ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซอง
จดหมาย B5, ซองจดหมาย C5, ซองจดหมาย DL

หงายข้ึน

ปลายซองด้านส้ันด้านท่ีติดสแตมป์หันเข้าเครือ่งพิมพ ์
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ใสแ่ละพิมพฉ์ลาก

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารพิมพแ์ละใสฉ่ลาก

ในการพิมพฉ์ลากโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือเลือกการต้ังค่าท่ีถกูต้องในไดรเวอรก์ารพิมพ ์แล้วใสฉ่ลากลง
ในถาดหลังจากสง่งานพิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพแ์ล้ว เมือ่ใช้ป้อนด้วยตนเอง เครือ่งพิมพจ์ะรอพิมพง์านจนกวา่จะตรวจพบวา่มีการเปิดถาดแล้ว

ฉลากท่ีป้อนด้วยตนเอง
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือ
เปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์สําหรับ Windows 10 ให้เลือก Print (พิมพ)์ ซึง่อาจแตกตา่งกันข้ึนอยูกั่บแอปพลิเคชัน สําหรับ 
Windows 8, 8.1 และ 10 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ ท่ีอธบิายไว้ด้านลา่งสําหรับ
แอปพลิเคชันเดสกท็์อป

3. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

4. ในรายการดรอปดาวน ์ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดท่ีถกูต้องสําหรับแผน่ฉลาก

5. ในรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ให้เลือก ฉลาก

6. ในรายการดรอปดาวน ์แหลง่กระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง

7. คลิกปุ่ ม OK (ตกลง) เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ Document Properties (คณุสมบัติของเอกสาร)

8. ในกลอ่งโต้ตอบ Print (การพิมพ)์ ให้คลิกปุ่ ม OK (ตกลง) เพ่ือพิมพง์าน
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การวางแนวฉลาก

ถาด วิธกีารใสฉ่ลาก

ถาดป้อนกระดาษแบบ
เลือกกอ่น

หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาเครือ่งพิมพ ์

ถาดป้อนกระดาษหลัก หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาเครือ่งพิมพ ์
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3 อปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และชิ้นสว่น

● สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และชิ้นสว่น

● กําหนดค่าการต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลืองการป้องกันตลับผงหมึก HP

● เปล่ียนตลับผงหมึก

● เปล่ียนดรัมสง่ภาพ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และชิ้นสว่น

การสัง่ซื้อ

สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิ้นสว่นหรอือปุกรณเ์สรมิของแท้ของ HP www.hp.com/buy/parts

สัง่ซื้อผา่นผู้ ให้บรกิาร ติดตอ่ผู้ ให้บรกิารท่ี ได้รับสทิธิจ์าก HP

สัง่ซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS) ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอรท่ี์รองรับในคอมพิวเตอร ์ให้ป้อน IP แอดเดรสของ
เครือ่งพิมพ ์หรอืชือ่โฮสต์ ในชอ่งแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ ไปยังเว็บไซต ์HP 
SureSupply ซึง่ให้ตัวเลือกสําหรับการซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองของแท้จาก HP

วัสดสุิน้เปลืองและอปุกรณเ์สรมิ

รายการ คําอธบิาย หมายเลขตลับหมึก หมายเลขชิ้นสว่น

อปุกรณส์ิน้เปลือง

ตลับผงหมึกสดํีา HP 30A LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุมาตรฐาน 30A CF230A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 30X LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุสงู 30X CF230X

ตลับผงหมึกสดํีา HP 31A LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุมาตรฐาน 31A CF231A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 94A LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุมาตรฐาน (รุน่ M148dw, 
M148fdw เทา่น้ัน)

94A CF294A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 94X LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุสงู (รุน่ M148dw, 
M148fdw เทา่น้ัน)

94X CF294X

ดรัมสง่ภาพ HP 32A Original LaserJet ดรัมสง่ภาพ 32A CF232A

ชิ้นสว่นเพ่ือให้ลกูค้าซอ่มแซมด้วยตนเอง
ชิ้นสว่นท่ีลกูค้าซอ่มแซมเอง (CSR) มี ให้สําหรับเครือ่งพิมพ ์HP LaserJet หลายรุน่เพ่ือชว่ยลดเวลาการซอ่มแซม ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
โปรแกรม CSR และประโยชนส์ามารถพบได้ท่ี www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq

ชิ้นสว่นสํารอง HP ของแท้สามารถสัง่ซื้อได้ท่ี www.hp.com/buy/parts หรอืติดตอ่ผู้ ให้บรกิารและการสนับสนุนท่ี ได้รับอนุญาตจาก 
HP เมือ่ทําการสัง่ซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ี: หมายเลขชิ้นสว่น, หมายเลขซเีรยีล (อยูท่ี่ด้านหลังของเครือ่งพิมพ)์, หมายเลข
ผลิตภัณฑ ์หรอืชือ่ผลิตภัณฑ์

● ลกูค้าต้องติดต้ังชิ้นสว่นท่ีอยู่ ในรายการเปล่ียนด้วยตัวเองท่ีเป็นชิ้นสว่น บังคับ เว้นแตค่ณุยินดีท่ีจะเสยีค่าบรกิารให้กับชา่งบรกิารของ 
HP เพ่ือทําการซอ่ม ชิ้นสว่นเหลา่น้ี ไมมี่ความชว่ยเหลือแบบนอกสถานท่ีหรอืสง่กลับไปซอ่ม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับ
ประกันผลิตภัณฑข์อง HP

● สําหรับชิ้นสว่นท่ีอยู่ ในรายการเปล่ียนด้วยตัวเองท่ีเป็นชิ้นสว่น ตัวเลือก คณุสามารถขอรับการติดต้ังได้จากชา่งบรกิารของ HP โดย
ไมมี่ค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติมในระหวา่งระยะเวลาการรับประกันเครือ่งพิมพ ์

30 บท 3   อปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และช้ินสว่น THWW

http://www.hp.com/go/suresupply
http://www.hp.com/buy/parts
http://www.hp.com/go/csr-support
http://www.hp.com/go/csr-faq
http://www.hp.com/buy/parts


รายการ คําอธบิาย
ตัวเลือกในการเปล่ียนด้วยตัว
เอง หมายเลขชิ้นสว่น

ชดุประกอบฟิลม์ท่ีเปล่ียนได้ของ ADF ฟิลม์สํารองสําหรับอปุกรณป้์อนกระดาษ บังคับ RM2-1185-000CN
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กําหนดค่าการต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลืองการป้องกันตลับผงหมึก HP
● บทนํา

● เปิดหรอืปิดใช้งานคณุสมบัตินโยบายตลับหมึก

● เปิดหรอืปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก

บทนํา
ใช้นโยบายตลับหมึกของ HP และการป้องกันตลับหมึกเพ่ือควบคมุตลับหมึกท่ีติดต้ังในเครือ่งพิมพ ์และป้องกันการขโมยตลับหมึกท่ีติดต้ัง

● นโยบายตลับหมึก: คณุสมบัติน้ีป้องกันเครือ่งพิมพจ์ากตลับผงหมึกของปลอมโดยอนุญาตให้ ใช้ตลับหมึก HP ของแท้กับกับ
เครือ่งพิมพเ์ทา่น้ัน การใช้ตลับหมึก HP ของแท้ชว่ยแน่ ใจวา่คณุภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสดุ เมือ่บุคคลอ่ืนติดต้ังตลับหมึกท่ี ไม่ ใชต่ลับหมึก 
HP ของแท้ แผงควบคมุเครือ่งพิมพจ์ะแสดงข้อความวา่ตลับหมึกไม่ ได้รับอนุญาตและแสดงข้อมลูอธบิายวิธกีารดําเนินการตอ่

● การป้องกันตลับหมึก: คณุสมบัติน้ีเชือ่มโยงตลับผงหมึกกับเครือ่งพิมพเ์ฉพาะ หรอืกลุม่ของเครือ่งพิมพอ์ยา่งถาวร ดังน้ันจะไม่
สามารถใช้ ได้ ในเครือ่งพิมพอ่ื์นๆ การป้องกันตลับหมึกชว่ยคุ้มครองการลงทนุของคณุ เมือ่เปิดใช้งานคณุสมบัติน้ี หากบุคคลอ่ืน
พยายามท่ีจะย้ายตลับหมึกท่ีป้องกันจากเครือ่งพิมพเ์ดิมไปยังเครือ่งพิมพท่ี์ ไม่ ได้รับอนุญาต เครือ่งพิมพดั์งกลา่วจะไมพิ่มพด้์วยตลับ
หมึกท่ีป้องกัน แผงควบคมุเครือ่งพิมพจ์ะแสดงข้อความวา่ตลับหมึกมีการป้องกัน และแสดงข้อมลูอธบิายวิธกีารดําเนินการตอ่

ข้อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพ ์ตลับผงหมึกท้ังหมดท่ีติดต้ังในเครือ่งพิมพห์ลังจากน้ีจะได้
รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอยา่งถาวร เพ่ือหลีกเล่ียงการป้องกันตลับหมึกใหม ่ให้ปิดใช้งานคณุสมบัติ ก่อน ติดต้ังตลับหมึกใหม่

การปิดคณุสมบัติจะไมปิ่ดการป้องกันสําหรับตลับหมึกท่ีติดต้ังในขณะน้ี

คณุสมบัติท้ังสองจะปิดตามค่าเริม่ต้น ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือเปิดหรอืปิดใช้งาน

เปิดหรอืปิดใช้งานคณุสมบัตินโยบายตลับหมึก

ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพเ์พ่ือเปิดใช้งานคณุสมบัตินโยบายตลับหมึก

1. เปิดเมนูโดยแตะหรอืกดปุ่ ม การต้ังค่า  หรอืปุ่ ม OK บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

● นโยบายตลับหมึก

3. เลือก HP ท่ี ได้รับอนุญาต

ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพเ์พ่ือปิดใช้งานคณุสมบัตินโยบายตลับหมึก

1. เปิดเมนูโดยแตะหรอืกดปุ่ ม การต้ังค่า  หรอืปุ่ ม OK บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:
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● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

● นโยบายตลับหมึก

3. เลือก ปิด

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพ่ือเปิดใช้งานคณุสมบัตินโยบายตลับหมึก

1. เปิด HP EWS

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: ดหูน้าจอแผงควบคมุเพ่ือด ูIP แอดเดรส

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  เพ่ือแสดงท่ีอยู ่IP หรอื
ชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. คลิกแท็บ System (ระบบ)

3. จากบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้เลือก การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

4. จากรายการดรอปดาวน ์นโยบายตลับหมึก ให้เลือก HP ท่ี ได้รับอนุญาต

5. คลิกปุ่ ม ใช้

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพ่ือปิดใช้งานคณุสมบัตินโยบายตลับหมึก

1. เปิด HP EWS

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: ดหูน้าจอแผงควบคมุเพ่ือด ูIP แอดเดรส

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  เพ่ือแสดงท่ีอยู ่IP หรอื
ชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. คลิกแท็บ System (ระบบ)
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3. จากบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้เลือก การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

4. จากเมนูดรอปดาวน ์นโยบายตลับหมึก ให้เลือก ปิด

5. คลิกปุ่ ม ใช้

การแก้ ไขปญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดแผงควบคมุนโยบายตลับหมึก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คําอธบิาย การดําเนินการท่ีแนะนํา

10.30.0X ตลับหมึก <Color> ท่ี ไมอ่นุญาตให้ ใช้ ผู้ดแูลระบบกําหนดค่าเครือ่งพิมพน้ี์ ให้ ใช้อปุกรณส์ิน้
เปลือง HP ของแท้ท่ียังอยูภ่ายใต้การรับประกันเทา่น้ัน 
ต้องเปล่ียนตลับหมึกพิมพเ์พ่ือพิมพต์อ่

เปล่ียนตลับหมึกด้วยตลับผงหมึก HP ของแท้

หากคณุเชือ่วา่คณุได้ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง HP ของแท้ 
โปรดไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit เพ่ือ
ระบุวา่ตลับผงหมึกเป็นตลับหมึก HP ของแท้หรอืไม ่
และเรยีนรู้วา่จะทําอยา่งไรหากไม่ ใชต่ลับหมึก HP ของ
แท้

เปิดหรอืปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก

ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพเ์พ่ือเปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก

1. เปิดเมนูโดยแตะหรอืกดปุ่ ม การต้ังค่า  หรอืปุ่ ม OK บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

● การป้องกันตลับหมึก

3. เลือก ป้องกันตลับหมึก

4. เมือ่เครือ่งพิมพพ์รอมต์ ให้ยืนยัน ให้เลือก ดําเนินการตอ่ เพ่ือเปิดใช้งานคณุสมบัติ

ข้อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพ ์ตลับผงหมึกท้ังหมดท่ีติดต้ังในเครือ่งพิมพห์ลังจากน้ีจะได้
รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอยา่งถาวร เพ่ือหลีกเล่ียงการป้องกันตลับหมึกใหม ่ให้ปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก ก่อน 
ติดต้ังตลับหมึกใหม่

การปิดคณุสมบัติจะไมปิ่ดการป้องกันสําหรับตลับหมึกท่ีติดต้ังในขณะน้ี

ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพเ์พ่ือปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก

1. เปิดเมนูโดยแตะหรอืกดปุ่ ม การต้ังค่า  หรอืปุ่ ม OK บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:
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● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

● การป้องกันตลับหมึก

3. เลือก ปิด

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพ่ือเปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก

1. เปิด HP EWS

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: ดหูน้าจอแผงควบคมุเพ่ือด ูIP แอดเดรส

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  เพ่ือแสดงท่ีอยู ่IP หรอื
ชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. คลิกแท็บ System (ระบบ)

3. จากบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้เลือก การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

4. จากรายการดรอปดาวน ์การป้องกันตลับหมึก ให้เลือก ป้องกันตลับหมึก

5. คลิกปุ่ ม ใช้

ข้อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้งานการป้องกันตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพ ์ตลับผงหมึกท้ังหมดท่ีติดต้ังในเครือ่งพิมพห์ลังจากน้ีจะได้
รับการป้องกันโดยอัตโนมัติและอยา่งถาวร เพ่ือหลีกเล่ียงการป้องกันตลับหมึกใหม ่ให้ปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก ก่อน 
ติดต้ังตลับหมึกใหม่

การปิดคณุสมบัติจะไมปิ่ดการป้องกันสําหรับตลับหมึกท่ีติดต้ังในขณะน้ี

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพ่ือปิดใช้งานคณุสมบัติการป้องกันตลับหมึก

1. เปิด HP EWS

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: ดหูน้าจอแผงควบคมุเพ่ือด ูIP แอดเดรส

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  เพ่ือแสดงท่ีอยู ่IP หรอื
ชือ่โฮสต์
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b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. คลิกแท็บ System (ระบบ)

3. จากบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้เลือก การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

4. จากรายการดรอปดาวน ์การป้องกันตลับหมึก ให้เลือก ปิด

5. คลิกปุ่ ม ใช้

การแก้ ไขปญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดแผงควบคมุการป้องกันตลับหมึก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คําอธบิาย การดําเนินการท่ีแนะนํา

10.57.0X ตลับหมึก <Color> ท่ีป้องกัน ตลับหมึกสามารถใช้ ในเครือ่งพิมพห์รอืกลุม่
เครือ่งพิมพท่ี์ทําการป้องกันคร้ังแรกโดยใช้การป้องกัน
ตลับหมึก HP เทา่น้ัน

คณุสมบัติการป้องกันตลับหมึกชว่ยให้ผู้ดแูลระบบ
จํากัดตลับหมึกให้ทํางานได้ ในเครือ่งพิมพห์รอืกลุม่
เครือ่งพิมพเ์ดียวเทา่น้ันได้ ต้องเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์
เพ่ือพิมพต์อ่

เปล่ียนตลับหมึกด้วยตลับผงหมึกใหม่
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เปล่ียนตลับผงหมึก
● บทนํา

● ข้อมลูตลับผงหมึก

● ถอดและเปล่ียนตลับผงหมึก

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะให้รายละเอียดเก่ียวกับตลับผงหมึกสําหรับเครือ่งพิมพ ์รวมถึงคําแนะนําในการเปล่ียน

ข้อมลูตลับผงหมึก
เครือ่งพิมพน้ี์จะแจ้งเมือ่ระดับตลับผงหมึกเหลือน้อย อายกุารใช้งานจรงิของตลับผงหมึกท่ีเหลืออยูอ่าจแตกตา่งกัน โปรดพิจารณาการเตรยีม
ตลับผงหมึกสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้

ในการสัง่ซื้อตลับหมึกหรอืตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพ ์ให้ ไปท่ี HP SureSupply ท่ี www.hp.com/go/
suresupply เล่ือนไปท่ีด้านลา่งของหน้าและตรวจสอบวา่ประเทศ/พ้ืนท่ีถกูต้อง

รายการ คําอธบิาย หมายเลขตลับหมึก หมายเลขชิ้นสว่น

ตลับผงหมึกสดํีา HP 30A LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุ
มาตรฐาน

30A CF230A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 30X LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุสงู 30X CF230X

ตลับผงหมึกสดํีา HP 31A LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุ
มาตรฐาน

31A CF231A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 94A LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุ
มาตรฐาน (รุน่ M148dw, M148fdw 
เทา่น้ัน)

94A CF294A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 94X LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุสงู (รุน่ 
M148dw, M148fdw เทา่น้ัน)

94X CF294X

หมายเหต:ุ ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกวา่ตลับหมึกมาตรฐานสําหรับจํานวนหน้ามากข้ึน โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเติมท่ี 
www.hp.com/go/learnaboutsupplies

ห้ามนําตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑจ์นกวา่จะถึงเวลาเปล่ียน

ข้อควรระวัง: เพ่ือป้องกันความเสยีหายตอ่ตลับหมึกพิมพ ์อยา่ให้ตลับหมึกพิมพถ์กูแสงเกิน 2-3 นาที

ภาพประกอบตอ่ไปน้ีจะแสดงสว่นประกอบตลับผงหมึก
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1

1 ตลับผงหมึก

ข้อควรระวัง: หากผงหมึกเปรอะเป้ือนเสื้อผ้าของคณุ ให้ ใช้ผ้าแห้งเชด็ออกและซักเสื้อผ้าในน้ําเย็น น้ําร้อนจะทําให้ผงหมึกซมึเข้าในเน้ือผ้า

หมายเหต:ุ ข้อมลูเก่ียวกับการรี ไซเคิลตลับผงหมึกท่ี ใช้แล้วอยู่ ในกลอ่งตลับผงหมึก

ถอดและเปล่ียนตลับผงหมึก

1. ยกชดุสแกนเนอร ์  
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2. เปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

3. ถอดตลับผงหมึกท่ี ใช้แล้วออกจากเครือ่งพิมพ ์  

4. นําบรรจุภัณฑต์ลับผงหมึกใหมอ่อกจากกลอ่ง แล้วดึงแท็บปลด
ล็อคบนบรรจุภัณฑ์
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5. นําตลับผงหมึกใหมอ่อกจากเปลือกบรรจุภัณฑท่ี์เปิด นําตลับผง
หมึกท่ี ใช้แล้วใส่ ในเปลือกดังกลา่วเพ่ือนําไปรี ไซเคิล

 

6. จัดแนวตลับผงหมึกใหม่ ให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และ
ติดต้ังตลับผงหมึกใหมจ่นกระท่ังแน่นดีแล้ว
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7. ปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

8. ปิดชดุสแกนเนอร ์  
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เปล่ียนดรัมสง่ภาพ
● บทนํา

● ข้อมลูดรัมสง่ภาพ

● ถอดและเปล่ียนดรัมสง่ภาพ

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะให้รายละเอียดเก่ียวกับดรัมสง่ภาพสําหรับเครือ่งพิมพ ์รวมถึงคําแนะนําในการเปล่ียน

ข้อมลูดรัมสง่ภาพ
เครือ่งพิมพน้ี์จะแจ้งเมือ่ต้องเปล่ียนดรัมสง่ภาพ อายกุารใช้งานจรงิของดรัมสง่ภาพท่ีเหลืออยูอ่าจแตกตา่งกัน โปรดเตรยีมชดุดรัมสง่ภาพ
สําหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมเ่ป็นท่ีพอใจอีกตอ่ไป

ในการสัง่ซื้อดรัมสง่ภาพสําหรับเครือ่งพิมพ ์ให้ ไปท่ี HP SureSupply ท่ี www.hp.com/go/suresupply เล่ือนไปท่ีด้านลา่งของหน้าและ
ตรวจสอบวา่ประเทศ/พ้ืนท่ีถกูต้อง

รายการ คําอธบิาย หมายเลขตลับหมึก หมายเลขชิ้นสว่น

ดรัมสง่ภาพ HP 32A Original 
LaserJet

ดรัมสง่ภาพสํารอง 32A CF232A

ห้ามนําดรัมสง่ภาพออกจากบรรจุภัณฑจ์นกวา่จะถึงเวลาเปล่ียน

ข้อควรระวัง: เพ่ือป้องกันความเสยีหายตอ่ดรัมสง่ภาพ อยา่ให้ถกูแสงเกินสองสามนาที คลมุดรัมสง่ภาพไว้หากต้องถอดออกจาก
เครือ่งพิมพเ์ป็นระยะเวลานาน 

ภาพประกอบตอ่ไปน้ีจะแสดงสว่นประกอบดรัมสง่ภาพ
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1

1 ดรัมสง่ภาพ

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสดรัมสง่ภาพ รอยน้ิวมืออาจทําให้เกิดปญหาเก่ียวกับคณุภาพการพิมพ ์ ได้

ข้อมลูเก่ียวกับการรี ไซเคิลดรัมสง่ภาพท่ี ใช้แล้วอยู่ ในกลอ่งดรัมสง่ภาพ

ถอดและเปล่ียนดรัมสง่ภาพ

1. ยกชดุสแกนเนอร ์  

THWW เปล่ียนดรัมสง่ภาพ 43



2. เปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

3. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครือ่งพิมพชั์ว่คราว  

4. ถอดดรัมสง่ภาพท่ี ใช้แล้วออกจากเครือ่งพิมพ ์  
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5. นําบรรจุภัณฑด์รัมสง่ภาพใหมอ่อกจากกลอ่ง แล้วปลดบรรจุ
ภัณฑ์

 

1

2

6. นําบรรจุภัณฑด์รัมสง่ภาพใหมอ่อกจากบรรจุภัณฑ์  

7. ห้ามสัมผัสดรัมสง่ภาพ รอยน้ิวมือท่ีดรัมสง่ภาพอาจกอ่ให้เกิด
ปญหาเก่ียวกับคณุภาพการพิมพ์
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8. จัดแนวดรัมสง่ภาพใหม่ ให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และ
ติดต้ังดรัมสง่ภาพใหมจ่นกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

9. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และใสต่ลับ
ผงหมึกจนกระท่ังแน่นดีแล้ว
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10. ปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

11. ปิดชดุสแกนเนอร ์  
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4 พิมพ ์

● งานพิมพ ์(Windows)

● งานพิมพ ์(OS X)

● การพิมพมื์อถือ

● ใช้การพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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งานพิมพ ์(Windows)

วิธกีารพิมพ ์(Windows)

ข้ันตอนตอ่ไปน้ีอธบิายกระบวนการพิมพพ้ื์นฐานสําหรับ Windows

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์ในการเปล่ียนการต้ังค่า ให้คลิกปุ่ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนด
ลักษณะ) เพ่ือเปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ท่ีอธบิายไว้
ด้านลา่งสําหรับแอปพลิเคชันเดสกท็์อป ในการเข้าถึงคณุสมบัติการพิมพจ์ากแอปหน้าจอเริม่ ให้ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

● Windows 10: เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1 หรอื 8: เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม ให้คลิกปุ่ มวิธี ใช้ (?) ในไดรเวอรก์ารพิมพ ์

3. คลิกแท็บในไดรเวอรก์ารพิมพเ์พ่ือกําหนดค่าตัวเลือกท่ี ใช้ ได้ ตัวอยา่งเชน่ ต้ังค่าการวางแนวกระดาษในแท็บ Finishing (ตกแตง่) 
และต้ังค่าแหลง่กระดาษ, ประเภทกระดาษ, ขนาดกระดาษ และการต้ังค่าคณุภาพในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

4. คลิกปุ่ ม OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปท่ีกลอ่งโต้ตอบ Print (พิมพ)์ เลือกจํานวนสําเนาท่ีต้องการพิมพจ์ากหน้าจอน้ี

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์ เพ่ือพิมพง์าน
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พิมพท้ั์งสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

ใช้ข้ันตอนน้ีสําหรับเครือ่งพิมพท่ี์มีอปุกรณสํ์าหรับพิมพส์องด้านอัตโนมัติติดต้ังไว้ หากเครือ่งพิมพ ์ ไมมี่อปุกรณสํ์าหรับพิมพส์องด้าน
อัตโนมัติติดต้ัง หรอืในการพิมพด้์วยกระดาษประเภทท่ีอปุกรณสํ์าหรับพิมพส์องด้านไมส่นับสนุน ให้พิมพบ์นท้ังสองด้านด้วยตนเอง

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือเปิด
ไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ท่ีอธบิายไว้
ด้านลา่งสําหรับแอปพลิเคชันเดสกท็์อป ในการเข้าถึงคณุสมบัติการพิมพจ์ากแอปหน้าจอเริม่ ให้ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

● Windows 10: เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1 หรอื 8: เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกแถบ ตกแตง่

4. เลือก พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ Document Properties (คณุสมบัติของเอกสาร)

5. ในกลอ่งโต้ตอบ Print (พิมพ)์ ให้คลิก Print (พิมพ)์ เพ่ือพิมพง์าน

พิมพบ์นท้ังสองด้านด้วยตนเอง (Windows) 

ใช้ข้ันตอนน้ีสําหรับเครือ่งพิมพท่ี์ ไม่ ได้ติดต้ังอปุกรณพิ์มพส์องด้านอัตโนมัติ หรอืเพ่ือพิมพบ์นกระดาษท่ีอปุกรณพิ์มพส์องด้านไมร่องรับ

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือเปิด
ไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ท่ีอธบิายไว้
ด้านลา่งสําหรับแอปพลิเคชันเดสกท็์อป ในการเข้าถึงคณุสมบัติการพิมพจ์ากแอปหน้าจอเริม่ ให้ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

● Windows 10: เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1 หรอื 8: เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกแถบ ตกแตง่

4. เลือก พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (ด้วยตนเอง) แล้วคลิก OK (ตกลง) เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ Document Properties (คณุสมบัติ
ของเอกสาร)

5. ในกลอ่งโต้ตอบ Print (พิมพ)์ ให้คลิก Print (พิมพ)์ เพ่ือพิมพด้์านแรกของงาน

6. นําปึกกระดาษท่ีพิมพแ์ล้วจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1

7. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้เลือกปุ่ มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคมุเพ่ือดําเนินการตอ่
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พิมพห์ลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือเปิด
ไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ท่ีอธบิายไว้
ด้านลา่งสําหรับแอปพลิเคชันเดสกท็์อป ในการเข้าถึงคณุสมบัติการพิมพจ์ากแอปหน้าจอเริม่ ให้ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

● Windows 10: เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1 หรอื 8: เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกแถบ ตกแตง่

4. เลือกจํานวนหน้าตอ่แผน่จากรายการ Pages per sheet (จํานวนหน้าตอ่แผน่)

5. เลือกตัวเลือก พิมพข์อบหน้า, ลําดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ท่ีถกูต้อง คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ Document 
Properties (คณุสมบัติของเอกสาร)

6. ในกลอ่งโต้ตอบ Print (พิมพ)์ ให้คลิก Print (พิมพ)์ เพ่ือพิมพง์าน

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือเปิด
ไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ใน Windows 10, 8.1 และ 8 แอปพลิเคชันเหลา่น้ีจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งโดยมีคณุสมบัติท่ีแตกตา่งจากสิง่ท่ีอธบิายไว้
ด้านลา่งสําหรับแอปพลิเคชันเดสกท็์อป ในการเข้าถึงคณุสมบัติการพิมพจ์ากแอปหน้าจอเริม่ ให้ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

● Windows 10: เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1 หรอื 8: เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

4. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน ์Paper type (ประเภทกระดาษ)

5. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ Document Properties (คณุสมบัติของเอกสาร) ในกลอ่งโต้ตอบ Print (พิมพ)์ ให้คลิก 
Print (พิมพ)์ เพ่ือพิมพง์าน

หากถาดต้องมีการกําหนดค่า ข้อความการกําหนดค่าถาดจะปรากฏข้ึนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

6. ใสก่ระดาษตามประเภทและขนาดท่ีระบุไว้ลงในถาด แล้วปิดถาด
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7. เลือกปุ่ ม OK เพ่ือยอมรับประเภทและขนาดกระดาษท่ีตรวจพบ หรอืเลือกปุ่ ม แก้ ไข เพ่ือเลือกขนาดหรอืประเภทกระดาษอ่ืน

8. เลือกประเภทและขนาดท่ีถกูต้อง แล้วเลือกปุ่ ม OK

งานพิมพอ่ื์นๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

คําแนะนําสําหรับการดําเนินการพิมพง์านเฉพาะมีดังตอ่ไปน้ี:

● การสร้างและการใช้ชอ็ตคัทหรอืค่าลว่งหน้า

● เลือกขนาดกระดาษหรอืใช้ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

● เลือกการวางแนวกระดาษ

● สร้างหนังสอืเลม่เล็ก

● กําหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ

● พิมพห์น้าแรกหรอืหน้าสดุท้ายของเอกสารบนกระดาษอ่ืน

● พิมพล์ายน้ําบนเอกสาร
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งานพิมพ ์(OS X)

วิธกีารพิมพ ์(OS X)

ข้ันตอนตอ่ไปน้ีอธบิายกระบวนการพิมพพ้ื์นฐานสําหรับ OS X

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วเลือกเมนูอ่ืนๆ เพ่ือปรับการต้ังค่าการพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

พิมพบ์นท้ังสองด้านโดยอัตโนมัติ (OS X)

หมายเหต:ุ ข้อมลูน้ีสําหรับเครือ่งพิมพท่ี์มีอปุกรณพิ์มพส์องด้านอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ีจะใช้ ได้หากคณุติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพข์อง HP โดยอาจใช้ ไม่ ได้หากคณุกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. เลือกตัวเลือกการเย็บเลม่จากรายการดรอปดาวน ์Two-Sided (สองด้าน)

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

พิมพบ์นท้ังสองด้านด้วยตนเอง (OS X)

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ีจะใช้ ได้หากคณุติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพข์อง HP โดยอาจใช้ ไม่ ได้หากคณุกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Manual Duplex (พิมพส์องด้าน
ด้วยตนเอง)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. คลิกชอ่ง Manual Duplex (พิมพส์องด้านด้วยตนเอง) และเลือกตัวเลือกการเย็บเลม่

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

6. ไปท่ีเครือ่งพิมพ ์แล้วหยิบกระดาษเปลา่ท่ีอยู่ ในถาด 1 ออก

54 บท 4   พิมพ ์ THWW



7. รับปึกกระดาษท่ีพิมพจ์ากถาดกระดาษออก และนําไป ใส่ โดยคว่ําด้านท่ีพิมพล์งในถาดป้อนกระดาษ

8. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคมุเพ่ือดําเนินการตอ่

พิมพห์ลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. จากรายการดรอปดาวน ์Pages per Sheet (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคณุต้องการพิมพ ์ ในแตล่ะแผน่

5. ในพ้ืนท่ี Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าตา่งๆ ลงในหน้ากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ ์ ให้กับแตล่ะหน้า

7. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

เลือกประเภทกระดาษ (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Media & Quality (วัสดพิุมพ ์
และคณุภาพ) หรอืเมนู Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. เลือกจากตัวเลือก Media & Quality (วัสดพิุมพแ์ละคณุภาพ) หรอื Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

หมายเหต:ุ รายการน้ีประกอบด้วยชดุหลักของตัวเลือกท่ีมีอยู ่บางตัวเลือกอาจไมมี่ ในเครือ่งพิมพบ์างรุน่

● Media Type (ประเภทวัสดพิุมพ)์: เลือกตัวเลือกสําหรับประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์

● Print Quality (คณุภาพการพิมพ)์: เลือกระดับความละเอียดสําหรับงานพิมพ ์

● Edge-To-Edge Printing (การพิมพแ์บบจรดขอบ): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือพิมพ ์ ใกล้กับขอบกระดาษ

● EconoMode (โหมดประหยัดผงหมึก): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือประหยัดผงหมึกเมือ่พิมพเ์อกสารฉบับรา่ง

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

งานพิมพอ่ื์นๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

คําแนะนําสําหรับการดําเนินการพิมพง์านเฉพาะมีดังตอ่ไปน้ี:

THWW งานพิมพ ์(OS X) 55

http://www.hp.com/support/ljM148MFP
http://www.hp.com/support/ljM227MFP


● การสร้างและการใช้ชอ็ตคัทหรอืค่าลว่งหน้า

● เลือกขนาดกระดาษหรอืใช้ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

● เลือกการวางแนวกระดาษ

● สร้างหนังสอืเลม่เล็ก

● กําหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ

● พิมพห์น้าแรกหรอืหน้าสดุท้ายของเอกสารบนกระดาษอ่ืน

● พิมพล์ายน้ําบนเอกสาร
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การพิมพมื์อถือ

บทนํา
HP นําเสนอโซลชัูนมือถือและ ePrint ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สามารถสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพข์อง HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมารท์โฟน 
หรอือปุกรณมื์อถืออ่ืนๆ ได้งา่ย ในการดรูายการท้ังหมดและกําหนดตัวเลือกท่ีดีท่ีสดุ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting

หมายเหต:ุ อัปเดตเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพเ์พ่ือให้แน่ ใจวา่ความสามารถการพิมพมื์อถือและ ePrint ท้ังหมดได้รับการสนับสนุน

● Wi-Fi Direct (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน)

● HP ePrint ผา่นอีเมล์

● ซอฟตแ์วร ์HP ePrint

● AirPrint

● การพิมพแ์บบฝงตัวของ Android

Wi-Fi Direct (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน)

Wi-Fi Direct ชว่ยให้สัง่พิมพจ์ากอปุกรณพ์กพาไร้สายได้ โดยไมต้่องมีการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยหรอือินเทอรเ์น็ต .

ระบบปฏิบัติการเคล่ือนท่ีบางรุน่ไมร่องรับ Wi-Fi Direct หากอปุกรณพ์กพาไมส่นับสนุน Wi-Fi Direct คณุต้องเปล่ียนการเชือ่มตอ่เครอื
ขา่ยไร้สายของอปุกรณ์ ไปเป็นการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพิมพก์อ่นท่ีจะทําการพิมพ ์

หมายเหต:ุ สําหรับอปุกรณท่ี์ ไมส่ามารถใช้งาน Wi-Fi Direct การเชือ่มตอ่แบบ Wi-Fi Direct สามารถทําการพิมพ ์ ได้เทา่น้ัน หลังจากใช้ 
Wi-Fi Direct เพ่ือทําการพิมพ ์คณุต้องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท้องถ่ินอีกคร้ังเพ่ือท่ีจะตอ่อินเทอรเ์น็ต

ในการเข้าถึงการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพิมพ ์ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

แผงควบคมุ 2 บรรทัด:

1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

● การต้ังค่าเครอืขา่ย

● เมนูไร้สาย

● Wi-Fi Direct

3. เลือกหน่ึงในวิธกีารเชือ่มตอ่ตอ่ไปน้ี:

● อัตโนมัติ: การเลือกตัวเลือกน้ีจะต้ังรหัสผา่นเป็น 12345678

● ด้วยตนเอง: การเลือกตัวเลือกน้ีจะสร้างรหัสผา่นแบบสุม่ท่ีปลอดภัย

4. ในอปุกรณพ์กพา เปิดเมนู Wi-Fi หรอื Wi-Fi Direct

5. จากรายการของเครอืขา่ยท่ีมีอยู ่ให้เลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์
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หมายเหต:ุ หากชือ่เครือ่งพิมพ ์ ไมป่รากฏ คณุอาจจะอยูน่อกชว่งของสัญญาณ Wi-Fi Direct ให้ย้ายอปุกรณ์ ไป ไว้ ใกล้เครือ่งพิมพ ์

6. หากมีข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct หรอืเลือก OK บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ สําหรับอปุกรณ ์Android ท่ีสนับสนุน Wi-Fi Direct ถ้าวิธกีารเชือ่มตอ่ต้ังเป็น อัตโนมัติ การเชือ่มตอ่จะเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ โดยไมต้่องป้อนรหัส หากวิธกีารเชือ่มตอ่ถกูต้ังเป็น ด้วยตนเอง คณุจะต้องกดปุ่ม OK หรอืป้อนรหัส PIN (Personal 
identification number) จากหน้ารหัส PIN ท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ทนรหัสผา่นบนอปุกรณพ์กพา

7. เปิดเอกสาร แล้วเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

หมายเหต:ุ หากอปุกรณพ์กพาไมส่นับสนุนการพิมพ ์โปรดติดต้ังแอปพลิเคชันมือถือ HP ePrint

8. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพท่ี์มี แล้วเลือก Print (พิมพ)์

9. หลังจากงานพิมพเ์สรจ็เรยีบร้อยแล้ว อปุกรณพ์กพาบางรุน่อาจต้องทําการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท้องถ่ินใหม่

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส:

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

● Wi-Fi Direct

● Settings (การต้ังค่า)

● วิธกีารเชือ่มตอ่

3. เลือกหน่ึงในวิธกีารเชือ่มตอ่ตอ่ไปน้ี:

● อัตโนมัติ: การเลือกตัวเลือกน้ีจะต้ังรหัสผา่นเป็น 12345678

● ด้วยตนเอง: การเลือกตัวเลือกน้ีจะสร้างรหัสผา่นแบบสุม่ท่ีปลอดภัย

4. บนอปุกรณมื์อถือ เปิดเมนู Wi-Fi หรอื Wi-Fi Direct

5. จากรายการของเครอืขา่ยท่ีมีอยู ่ให้เลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ หากชือ่เครือ่งพิมพ ์ ไมป่รากฏ คณุอาจจะอยูน่อกชว่งของสัญญาณ Wi-Fi Direct ให้ย้ายอปุกรณ์ ไป ไว้ ใกล้เครือ่งพิมพ ์

6. หากมีข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ สําหรับอปุกรณ ์Android ท่ีสนับสนุน Wi-Fi Direct ถ้าวิธกีารเชือ่มตอ่ต้ังเป็น อัตโนมัติ การเชือ่มตอ่จะเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ โดยไมต้่องป้อนรหัส หากวิธกีารเชือ่มตอ่ถกูต้ังเป็น ด้วยตนเอง คณุจะต้องกดปุ่ม OK หรอืป้อนรหัส PIN (Personal 
identification number) จากหน้ารหัส PIN ท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ทนรหัสผา่นบนอปุกรณพ์กพา

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงรหัสผา่น Wi-Fi Direct จากหน้าจอหลักบนเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

7. เปิดเอกสาร แล้วเลือกตัวเลือก พิมพ ์

หมายเหต:ุ หากอปุกรณพ์กพาไมส่นับสนุนการพิมพ ์โปรดติดต้ังแอปพลิเคชันมือถือ HP ePrint
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8. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพท่ี์มี แล้วเลือก พิมพ ์

9. หลังจากงานพิมพเ์สรจ็เรยีบร้อยแล้ว อปุกรณพ์กพาบางรุน่อาจต้องทําการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท้องถ่ินใหม่

● แท็บเล็ตและโทรศัพทท่ี์ ใช้ Android 4.0 หรอืสงูกวา่ ท่ีติดต้ังปล๊ักอินการพิมพมื์อถือ HP Print Server หรอื Mopria

● คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต และแลปท็อปท่ี ใช้ Windows 8.1 สว่นใหญ ่ท่ี ได้ติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP

อปุกรณแ์ละระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรต์อ่ไปน้ี ไมส่นับสนุน Wi-Fi Direct แตส่ามารถทําการพิมพ ์โดยใช้เครือ่งพิมพท่ี์สนับสนุนได้:

● Apple iPhone และ iPad

● คอมพิวเตอร ์Mac ท่ี ใช้งาน OS X

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพ ์Wi-Fi Direct ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting

เปิดใช้งานหรอืปิดการใช้ Wi-Fi Direct

ต้องเปิดใช้งานความสามารถ Wi-Fi Direct กอ่นจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ มการต้ังค่า  แล้วหลังจากน้ันให้เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้เลือกปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● Wi-Fi Direct

● การต้ังค่า

● เปิด/ปิด

3. แตะรายการเมนู เปิด การแตะปุ่ม ปิด จะปิดการใช้การพิมพ ์Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ ในสภาพแวดล้อมท่ีติดต้ังเครือ่งพิมพเ์ดียวกันมากกวา่หน่ึงรุน่ การระบุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะเครือ่งด้วยชือ่ Wi-Fi Direct ท่ี ไมซ้ํ่า
กันอาจมีประโยชน์ ในการระบุเครือ่งพิมพ ์ ได้งา่ยข้ึนสําหรับการพิมพ ์Wi-Fi Direct ชือ่ Wi-Fi Direct ยังใช้งานได้ โดยแตะไอคอนข้อมลูการ
เชือ่มตอ่n  จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์แล้วแตะไอคอน Wi-Fi Direct

เปล่ียนชือ่ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพิมพ ์

ทําตามข้ันตอนน้ีเพ่ือเปล่ียนชือ่ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพิมพ ์โดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS):

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เปิด HP Embedded Web Server

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่มการต้ังค่า  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP 
แอดเดรส เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะปุ่ ม เครอื

ขา่ยท่ีเชือ่มตอ่  หรอืปุ่ ม Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์
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2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

ข้ันตอนท่ีสอง: เปล่ียนชือ่ Wi-Fi Direct

1. คลิกท่ีแท็บ เครอืขา่ย

2. ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิกลิงค ์การต้ังค่า Wi-Fi Direct

3. ในฟิลด ์ชือ่ Wi-Fi Direct ให้ป้อนชือ่ใหม่

4. คลิก ใช้

HP ePrint ผา่นอีเมล์
ใช้ HP ePrint เพ่ือพิมพเ์อกสารโดยสง่เอกสารเป็นไฟลแ์นบในอีเมล์ ไปยังอีเมลแ์อดเดรสของเครือ่งพิมพจ์ากอปุกรณ์ ใดก็ ได้ท่ี ใช้งานอีเมล์
ได้

ในการใช้ HP ePrint เครือ่งพิมพต้์องตรงตามข้อกําหนดเหลา่น้ี:

● เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สายหรอืไร้สายและเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต

● ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services ในเครือ่งพิมพ ์และเครือ่งพิมพต้์องลงทะเบียนกับ HP Connected

ทําตามข้ันตอนน้ีเพ่ือเปิดใช้ HP Web Services และลงทะเบียนกับ HP Connected

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส
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แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือแสดง IP 
แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

3. คลิกแท็บ HP Web Services แล้วคลิก เปิดใช้ เครือ่งพิมพจ์ะเปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ แล้วพิมพห์น้าข้อมลู

โดยในแผน่ข้อมลูน้ันจะมีรหัสเครือ่งพิมพท่ี์จําเป็นต้องใช้ ในการลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์HP ท่ี HP Connected

4. ไปท่ี www.hpconnected.com เพ่ือสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่าจนเสรจ็เรยีบร้อย

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส:

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

○ HP ePrint

○ การต้ังค่า

○ เปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ

3. แตะปุ่ ม พิมพ ์เพ่ืออา่นข้อตกลงเง่ือนไขการใช้งาน แตะปุ่ม OK เพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใช้งานและเปิดใช้งาน HP Web 
Services

เครือ่งพิมพจ์ะเปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ แล้วพิมพห์น้าข้อมลู หน้าข้อมลูประกอบด้วยรหัสเครือ่งพิมพท่ี์จําเป็นในการลงทะเบียน
เครือ่งพิมพ ์HP ท่ี HP Connected

4. ไปท่ี www.hpconnected.com เพ่ือสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่าจนเสรจ็เรยีบร้อย

ซอฟตแ์วร ์HP ePrint

ซอฟตแ์วร ์HP ePrint ชว่ยให้สัง่พิมพจ์ากคอมพิวเตอรเ์ดสกท์อปหรอืแลปทอป Windows ไปท่ีเครือ่งพิมพท่ี์ ใช้ HP ePrint ได้งา่ยข้ึน 
ซอฟตแ์วรน้ี์จะชว่ยให้คณุค้นหาเครือ่งพิมพท่ี์รองรับ HP ePrint ซึง่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี HP Connected งา่ยข้ึน เครือ่งพิมพ ์HP เป้า
หมายสามารถอยู่ ในสํานักงานหรอืท่ีอ่ืนๆ ท่ัวโลก

ซอฟตแ์วร ์HP ePrint สนับสนุนประเภทการพิมพต์อ่ไปน้ี:

● การพิมพ ์TCP/IP ไปท่ีเครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย (LAN หรอื WAN) ไปท่ีเครือ่งพิมพท่ี์สนับสนุน UPD PostScript®

● การพิมพ ์IPP ไปท่ีเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ย LAN หรอื WAN ท่ีสนับสนุน ePCL

● การพิมพเ์อกสาร PDF ไปท่ีตําแหน่งการพิมพส์าธารณะ และการพิมพ ์โดยใช้ HP ePrint ทางอีเมลผ์า่น Cloud
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หมายเหต:ุ ซอฟตแ์วร ์HP ePrint ไมส่นับสนุนการพิมพ ์USB

วิธกีารเริม่ต้นใช้งาน

1. ไปท่ี www.hp.com/go/eprintsoftware หากต้องการไดรเวอรแ์ละข้อมลู

หมายเหต:ุ สําหรับ Windows ชือ่ของซอฟตแ์วร ์ ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP ePrint คือ HP ePrint + JetAdvantage

2. หลังจากท่ีติดต้ังซอฟตแ์วร ์ให้เปิดตัวเลือก Print (พิมพ)์ จากภายในแอปพลิเคชัน แล้วเลือก HP ePrint จากรายการเครือ่งพิมพท่ี์
ติดต้ังอยู ่คลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) เพ่ือกําหนดค่าตัวเลือกการพิมพ ์

AirPrint

สนับสนุนการพิมพ ์โดยตรงด้วย AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS และจากคอมพิวเตอร ์Mac ท่ี ใช้ macOS 10.13 และใหมก่วา่ ใช้ 
AirPrint เพ่ือพิมพจ์ากเครือ่งพิมพ ์โดยตรง โดยใช้ iPad, iPhone (3GS ข้ึนไป) หรอื iPod touch (รุน่ท่ีสามข้ึนไป) ในแอปพลิเคชันมือถือ
ตอ่ไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● iBooks

● แอปพลิเคชันอ่ืนๆ บางตัว

เมือ่ต้องการใช้ AirPrint เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่เข้ากับเครอืขา่ย (ซับเน็ต) เดียวกันกับอปุกรณ ์Apple หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การใช้ AirPrint และหากต้องการทราบวา่เครือ่งพิมพ ์HP ใดบ้างท่ีสามารถใช้งานรว่มกับ AirPrint ได้ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting

หมายเหต:ุ กอ่นท่ีจะใช้ AirPrint กับการเชือ่มตอ่ USB ให้ตรวจสอบหมายเลขเวอรชั์น AirPrint เวอรชั์น 1.3 และกอ่นหน้าไมส่นับสนุน
การเชือ่มตอ่ USB

การพิมพแ์บบฝงตัวของ Android

โซลชัูนการพิมพ ์ ในตัวของ HP สําหรับ Android และ Kindle ชว่ยให้อปุกรณมื์อถือค้นหาและสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์HP บนเครอืขา่ย
หรอืภายในชว่งสัญญาณไร้สายสําหรับการพิมพ ์Wi-Fi Direct

เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่เข้ากับเครอืขา่ย (ซับเน็ต) เดียวกันกับอปุกรณ ์Android

โซลชัูนการพิมพน้ี์อยู่ ในระบบปฏิบัติการหลายๆ รุน่

หมายเหต:ุ หากอปุกรณข์องคณุไมส่ามารถทําการพิมพ ์ ได้ ให้ ไปยัง Google Play > Android apps แล้วติดต้ัง HP Print Service 
Plugin

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกัยวิธี ใช้การพิมพแ์บบฝงตัวของ Android และอปุกรณ ์Android ท่ีสนับสนุน โปรดไปท่ี www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting
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ใช้การพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

บทนํา
เครือ่งพิมพน้ี์มีคณุสมบัติการพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB สําหรับการพิมพ ์ ไฟลอ์ยา่งรวดเรว็โดยไมจํ่าเป็นต้องสง่จากคอมพิวเตอร ์เครือ่งพิมพ ์
ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอรต์ USB ซึง่รองรับไฟลป์ระเภทตอ่ไปน้ี:

● .pdf

● .jpg

● .prn และ .PRN

● .cht และ .CHT

● .pxl

● .pcl และ .PCL

● .ps และ .PS

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึงไฟล ์USB บนเครือ่งพิมพ ์
1. เสยีบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอรต์ USB ท่ีเครือ่งพิมพ ์

2. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดพร้อมกับตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● พิมพเ์อกสาร

● ดแูละพิมพภ์าพถา่ย

● สแกนไปยังไดรฟ์ USB

ข้ันตอนท่ีสอง: พิมพเ์อกสาร USB

ตัวเลือกท่ีหน่ึง: พิมพเ์อกสาร

1. ในการพิมพเ์อกสาร ให้เลือก พิมพเ์อกสาร

2. เลือกชือ่เอกสารท่ีจะพิมพ ์หากเอกสารจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร ์ให้เลือกโฟลเดอรก์อ่น แล้วเลือกเอกสารท่ีจะพิมพ ์

3. เมือ่หน้าจอสรุปเปิดข้ึน จะสามารถปรับการต้ังค่าตอ่ไปน้ี:

● จํานวนสําเนา

● ขนาดกระดาษ

● ประเภทกระดาษ

● พอดีกับกระดาษ
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● การเรยีงลําดับหน้า

● สขีองงาน (เครือ่งพิมพส์เีทา่น้ัน)

4. เลือก พิมพ ์เพ่ือพิมพเ์อกสาร

5. นํางานท่ีพิมพแ์ล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลชไดรฟ์ USB

ตัวเลือกท่ีสอง: พิมพภ์าพถา่ย

1. ในการพิมพภ์าพถา่ย ให้เลือก ดแูละพิมพภ์าพถา่ย

2. เลือกภาพตัวอยา่งของแตล่ะภาพถา่ยท่ีจะพิมพ ์แล้วเลือก เสรจ็สิน้

3. เมือ่หน้าจอสรุปเปิดข้ึน จะสามารถปรับการต้ังค่าตอ่ไปน้ี:

● ขนาดภาพ

● ขนาดกระดาษ

● ประเภทกระดาษ

● จํานวนสําเนา

● สขีองงาน (เครือ่งพิมพส์เีทา่น้ัน)

● จางลง/เข้มข้ึน

4. เลือก พิมพ ์เพ่ือพิมพภ์าพถา่ย

5. นํางานท่ีพิมพแ์ล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลชไดรฟ์ USB
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5 สําเนา

● ทําสําเนา

● ทําสําเนาท้ังสองด้าน (การพิมพง์านสองด้าน)

● งานทําสําเนาอ่ืนๆ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ทําสําเนา
หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด:

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรต์ามเครือ่งหมายในเครือ่งพิมพ ์

2. กดปุ่ มเมนูสําเนา 

3. ในการปรับปรุงคณุภาพสําเนาสําหรับเอกสารประเภทตา่งๆ ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ใช้ประโยชนส์งูสดุ แล้วกดปุ่ม OK การต้ังค่า
คณุภาพสําเนามีดังตอ่ไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเมือ่คณุไม่ ได้คํานึงถึงคณุภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเริม่ต้น

● ผสม: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นสว่นใหญ่

● ภาพ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

4. กดปุ่ มจํานวนสําเนา  แล้วใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือปรับจํานวนของสําเนา กดปุ่ม OK

5. กดปุ่ มเริม่ทําสําเนา  เพ่ือเริม่ทําสําเนา

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส:

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรต์ามเครือ่งหมายในเครือ่งพิมพ ์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน สําเนา 
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3. ในการปรับปรุงคณุภาพสําเนาสําหรับเอกสารประเภทตา่งๆ ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า แล้วเล่ือนและแตะปุ่ ม ใช้ประโยชนส์งูสดุ ปดน้ิวบนห
น้าจอแผงควบคมุเพ่ือเล่ือนดตัูวเลือกตา่งๆ แล้วแตะตัวเลือกเพ่ือเลือก การต้ังค่าคณุภาพสําเนามีดังตอ่ไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเมือ่คณุไม่ ได้คํานึงถึงคณุภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเริม่ต้น

● ผสม: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นสว่นใหญ่

● ภาพ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

4. แตะ จํานวนสําเนา แล้วใช้แผงปุ่มกดหน้าจอสัมผัสเพ่ือปรับจํานวนสําเนา

5. แตะปุ่ ม เริม่ทําสําเนา เพ่ือเริม่ทําสําเนา
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ทําสําเนาท้ังสองด้าน (การพิมพง์านสองด้าน)
● ทําสําเนาบนกระดาษท้ังสองด้านด้วยตนเอง

ทําสําเนาบนกระดาษท้ังสองด้านด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด:

1. วางเอกสารคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ โดยให้มมุบนซ้ายของหนังสอือยูท่ี่มมุบนซ้ายของกระจก ปิดสแกนเนอร ์

2. กดปุ่ มเมนูสําเนา 

3. ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ถา่ยหน้า-หลัง แล้วกดปุ่ ม OK

4. ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลือก แล้วกดปุ่ ม OK

5. กดปุ่ มเริม่ทําสําเนา  เพ่ือเริม่ทําสําเนา

6. เครือ่งพิมพจ์ะแจ้งให้คณุใสเ่อกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วกดปุ่มเริม่ทําสําเนา 

7. ทําซ้ําข้ันตอนน้ีจนกวา่คณุจะสแกนหน้าสดุท้ายแล้ว กดปุ่ ม OK เพ่ือเสรจ็สิน้การพิมพสํ์าเนา

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส:

1. วางเอกสารคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ โดยให้มมุบนซ้ายของหนังสอือยูท่ี่มมุบนซ้ายของกระจก ปิดสแกนเนอร ์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน สําเนา 

3. แตะปุ่ ม การต้ังค่า
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4. เล่ือนและแตะปุ่ ม ถา่ยหน้า-หลัง

5. ปดน้ิวผา่นตัวเลือกตา่งๆ แล้วแตะตัวเลือกเพ่ือเลือก

6. แตะปุ่ ม เริม่ทําสําเนา เพ่ือเริม่ทําสําเนา

7. เครือ่งพิมพจ์ะแจ้งให้คณุใสเ่อกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วแตะปุ่ ม OK

8. ทําซ้ําข้ันตอนน้ีจนกวา่คณุจะสแกนหน้าสดุท้ายแล้ว แตะปุ่ ม เสรจ็สิน้ เพ่ือเสรจ็สิน้การพิมพสํ์าเนา
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งานทําสําเนาอ่ืนๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

คําแนะนําสําหรับการดําเนินงานทําสําเนาเฉพาะมีดังตอ่ไปน้ี:

● ทําสําเนาหรอืสแกนหน้าจากหนังสอืหรอืเอกสารเย็บเลม่อ่ืนๆ

● ทําสําเนาเอกสารหลายขนาด

● ทําสําเนาหรอืสแกนท้ังสองด้านของบัตรประจําตัว

● ทําสําเนาหรอืสแกนเอกสารลงในรูปแบบหนังสอืเลม่เล็ก
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6 สแกน

● สแกนโดยใช้ซอฟตแ์วร ์HP Scan (Windows)

● สแกนโดยใช้ซอฟตแ์วร ์HP Easy Scan (OS X)

● ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล ์(รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● สแกนไปยังอีเมล ์(รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● สแกนไปท่ี โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● งานสแกนอ่ืนๆ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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สแกนโดยใช้ซอฟตแ์วร ์HP Scan (Windows)
ใช้ซอฟตแ์วร ์HP Scan เพ่ือเริม่การสแกนจากซอฟตแ์วรบ์นคอมพิวเตอรข์องคณุ คณุสามารถบันทึกภาพท่ีสแกนเป็นไฟลห์รอืสง่ไปท่ีแอป
พลิเคชันซอฟตแ์วรอ่ื์นได้

1. เปิด HP Printer Assistant

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก Scan (สแกน) แล้วหลังจากน้ันให้เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรอื
รูปภาพ)

3. ปรับการต้ังค่า หากจําเป็น

4. คลิก Scan
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สแกนโดยใช้ซอฟตแ์วร ์HP Easy Scan (OS X)
ใช้ซอฟตแ์วร ์HP Easy Scan เพ่ือเริม่การสแกนจากซอฟตแ์วรบ์นคอมพิวเตอรข์องคณุ

1. ใสเ่อกสารในอปุกรณป้์อนกระดาษหรอืบนกระจกของสแกนเนอรต์ามเครือ่งหมายในเครือ่งพิมพ ์

2. จากคอมพิวเตอร ์ให้เปิด HP Easy Scan ซึง่อยู่ ในโฟลเดอร ์Applications (แอปพลิเคชัน)

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสแกนเอกสาร

4. เมือ่คณุสแกนหน้าท้ังหมดแล้ว ให้คลิก File (ไฟล)์ และ Save (บันทึก) เพ่ือบันทึกลงในไฟล์
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ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล ์(รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
● บทนํา

● กอ่นท่ีคณุจะเริม่

● วิธท่ีีหน่ึง: ใช้ Scan to EMail Wizard (Windows)

● วิธท่ีีสอง: ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมลผ์า่น HP Embedded Web Server (Windows)

● ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมลบ์น Mac

บทนํา
เครือ่งพิมพมี์คณุสมบัติท่ีทําให้สามารถสแกนเอกสารและสง่ไปยังอีเมลแ์อดเดรสต้ังแตห่น่ึงรายการข้ึนไป ได้ ในการใช้คณุสมบัติสแกนน้ี 
เครือ่งพิมพต้์องมีการเชือ่มตอ่เครือ่งเข้ากับเครอืขา่ย อยา่งไรก็ตาม คณุสมบัติน้ี ไมส่ามารถใช้งานได้จนกวา่จะได้รับการกําหนดค่า มีสองวิธี
สําหรับการกําหนดค่าสแกนไปยังอีเมล ์Scan to Email Setup Wizard (Windows) ซึง่ได้รับการติดต้ังในกลุม่โปรแกรมของ HP สําหรับ
เครือ่งพิมพเ์ป็นสว่นหน่ึงของการติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็มรูปแบบ และการต้ังค่าสแกนไปยังอีเมลผ์า่น HP Embedded Web Server 
(EWS) ใช้ข้อมลูตอ่ไปน้ี ในการต้ังค่าคณุสมบัติ สแกนไปยังอีเมล์

กอ่นท่ีคณุจะเริม่
ในการต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล ์เครือ่งพิมพต้์องมีการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยท่ี ใช้งานไปยังเครอืขา่ยเดียวกันกับคอมพิวเตอรท่ี์จะเรยีกใช้
กระบวนการต้ังค่า

ผู้ดแูลระบบต้องมีข้อมลูตอ่ไปน้ีกอ่นเริม่ต้นกระบวนการกําหนดค่า

● สทิธิก์ารเข้าใช้เครือ่งพิมพร์ะดับผู้ดแูล

● เซริฟ์เวอร ์SMTP (เชน่ smtp.mycompany.com)

หมายเหต:ุ หากคณุไมท่ราบชือ่เซริฟ์เวอร ์SMTP, หมายเลขพอรต์ SMTP หรอืข้อมลูการตรวจสอบ โปรดติดตอ่ผู้ ให้บรกิารอีเมล/์
อินเทอรเ์น็ต หรอืผู้ดแูลระบบสําหรับข้อมลู ชือ่เซริฟ์เวอรแ์ละชือ่พอรต์ SMTP โดยท่ัวไปจะค้นหาได้งา่ยจากอินเทอรเ์น็ต ตัวอยา่งเชน่ 
ใช้คําอยา่ง “gmail smtp server name” หรอื “yahoo smtp server name" เพ่ือค้นหา

● หมายเลขพอรต์ SMTP

● ข้อกําหนดการรับรองความถกูต้องของเซริฟ์เวอร ์SMTP สําหรับข้อความอีเมลข์าออก รวมถึงชือ่ผู้ ใช้และรหัสผา่นท่ี ใช้สําหรับการ
รับรองความถกูต้อง หากมี

หมายเหต:ุ ศกึษาเอกสารจากผู้ ให้บรกิารอีเมลข์องคณุเพ่ือหาข้อมลูเก่ียวกับข้อจํากัดในการสง่ข้อมลูดิจิตอลสําหรับแอคเคาทอี์เมล์
ของคณุ ผู้ ให้บรกิารบางรายอาจล็อคแอคเคาทข์องคณุชัว่คราวหากคณุสง่ข้อมลูเกินขีดจํากัด

วิธท่ีีหน่ึง: ใช้ Scan to EMail Wizard (Windows)

ซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์HP บางอยา่งมีการติดต้ังไดรเวอร ์ตอนท้ายของการติดต้ังน้ีคือตัวเลือกสําหรับ Setup Scan to Folder and 
Email (การต้ังค่าการสแกนไปยังโฟลเดอรแ์ละอีเมล)์ วิซารด์การต้ังค่ารวมถึงตัวเลือกสําหรับการกําหนดค่าพ้ืนฐาน

หมายเหต:ุ ระบบปฏิบัติการบางรุน่ไมส่นับสนุนวิซารด์สแกนไปยังอีเมล์

1. เปิด HP Printer Assistant
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● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก Scan (สแกน) แล้วหลังจากน้ันให้เลือก Scan to E-mail Wizard (วิซารด์สแกนไปยังอีเมล)์

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือก Scan to E-mail Wizard ให้ ใช้ วิธท่ีีสอง: ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมลผ์า่น HP Embedded 
Web Server (Windows) ในหน้า 76

3. ในกลอ่งโต้ตอบ Outgoing Email Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก) ให้คลิกปุ่ม New (ใหม)่ กลอ่งโต้ตอบ Scan to Email Setup 
(การต้ังค่าสแกนไปยังอีเมล)์ จะเปิดข้ึน

4. ในหน้า 1. Start (1. เริม่) ให้ป้อนอีเมลแ์อดเดรสของผู้สง่ในฟิลด ์Email Address (อีเมลแ์อดเดรส)

5. ในฟิลด ์ชือ่ท่ีแสดง ให้ป้อนชือ่ของผู้สง่ น่ีคือชือ่ท่ีจะแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

6. ในการกําหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพก์อ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะสามารถสง่อีเมล์ ได้ ให้ป้อนรหัส PIN 4 หลักในฟิลด ์
Security PIN (PIN รักษาความปลอดภัย) และป้อน PIN อีกคร้ังในฟิลด ์Confirm Security PIN (ยืนยัน PIN รักษาความ
ปลอดภัย) แล้วคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้สร้าง PIN เพ่ือรักษาความปลอดภัยโปรไฟลอี์เมล์

หมายเหต:ุ เมือ่สร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะคร้ังท่ี ใช้ โปรไฟลเ์พ่ือสง่สแกนไปยังอีเมล์

7. ในหน้า 2. Authenticate (2. ตรวจสอบสทิธิ)์ ให้ป้อนชือ่ SMTP Server (เซริฟ์เวอร ์SMTP) และหมายเลข SMTP Port (พอรต์ 
SMTP)

หมายเหต:ุ ในกรณีสว่นใหญ ่ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนหมายเลขพอรต์เริม่ต้น

หมายเหต:ุ หากคณุกําลังใช้บรกิาร SMTP แบบโฮสต ์เชน่ Gmail ให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอรต์ และการต้ังค่า 
SSL จากเว็บไซตข์องผู้ ให้บรกิารหรอืแหลง่อ่ืนๆ โดยปกติ สําหรับ Gmail แอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com หมายเลขพอรต์ 
465 และควรเปิดใช้งาน SSL 

โปรดอ้างอิงแหลง่ข้อมลูออนไลนเ์พ่ือยืนยันวา่การต้ังค่าเครอืขา่ยเหลา่น้ีเป็นปจจุบันและถกูต้อง ณ เวลาท่ีทําการกําหนดค่า

8. หากคณุใช้ Google™ Gmail สําหรับบรกิารอีเมล ์ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Always use secure connection (SSL/TLS) (ใช้
การเชือ่มตอ่ท่ีปลอดภัยเสมอ (SSL/TLS))

9. เลือก Maximum Size of Email (ขนาดสงูสดุของอีเมล)์ จากเมนูดรอปดาวน์

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้ ใช้ขนาดไฟลเ์ริม่ต้น Automatic (อัตโนมัติ) สําหรับขนาดสงูสดุ

10. หากเซริฟ์เวอร ์SMTP ต้องการตรวจสอบสทิธิเ์พ่ือสง่อีเมล ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Email Log-in Authentication (การตรวจ
สอบสทิธิก์ารล็อกอินอีเมล)์ แล้วป้อน User ID (ID ผู้ ใช้) และ Password (รหัสผา่น) แล้วคลิก Next (ถัดไป)

THWW ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล ์(รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน) 75



11. ในหน้า 3. Configure (3. กําหนดค่า) ในการคัดลอกผู้สง่ในข้อความอีเมลท่ี์สง่จากโปรไฟล์ โดยอัตโนมัติ ให้เลือก Include sender in 
all email messages sent out successfully from the printer (รวมผู้สง่ในข้อความอีเมลท้ั์งหมดท่ีสง่ออกสําเรจ็จาก
เครือ่งพิมพ)์ แล้วคลิก Next (ถัดไป)

12. ในหน้า 4. Finish (4. เสรจ็สิน้) ให้ตรวจดขู้อมลูและตรวจสอบวา่การต้ังค่าท้ังหมดถกูต้อง หากมีข้อผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม Back (ย้อน
กลับ) เพ่ือแก้ ไขข้อผิดพลาด หากการต้ังค่าถกูต้อง ให้คลิกปุ่ ม Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพ่ือทดสอบการกําหนดค่า

13. เมือ่ข้อความ Congratulations (การกําหนดค่า) ปรากฏข้ึน ให้คลิก Finish (เสรจ็สิน้) เพ่ือสิน้สดุการกําหนดค่า

14. กลอ่งโต้ตอบ Outgoing Email Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก) จะแสดงโปรไฟลผ์ู้สง่อีเมลท่ี์เพ่ิมใหม ่คลิก Close (ปิด) เพ่ือออกจากวิ
ซารด์

วิธท่ีีสอง: ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมลผ์า่น HP Embedded Web Server (Windows)

● ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

● ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล์

● ข้ันตอนท่ีสาม: เพ่ิมผู้ติดตอ่ในสมดุท่ีอยูอี่เมล์

● ข้ันตอนท่ีสี:่ กําหนดค่าตัวเลือกอีเมลเ์ริม่ต้น

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่มเครอืขา่ย  หรอืปุ่ มไร้สาย  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล์

1. ใน HP EWS คลิกแท็บ ระบบ

2. ในบานหน้าตา่งการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงคA์dministration (การดแูลระบบ)

3. ในพ้ืนท่ี Enabled Features (คณุสมบัติท่ี ใช้) ให้ต้ังค่าตัวเลือก Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล)์ เป็น On (เปิด)

4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)

5. ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิกลิงค ์Outgoing E-mail Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก)

6. ในหน้า Outgoing E-mail Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก) ให้คลิกปุ่ม New (ใหม)่

7. ในพ้ืนท่ี E-mail Address (อีเมลแ์อดเดรส) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์Your E-mail Address (อีเมลแ์อดเดรสของคณุ) ให้ป้อนแอดเดรสของอีเมลข์องผู้สง่สําหรับโปรไฟลอี์เมลข์าออกใหม่

b. ในฟิลด ์ชือ่ท่ีแสดง ให้ป้อนชือ่ของผู้สง่ น่ีคือชือ่ท่ีจะแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

76 บท 6   สแกน THWW



8. ในพ้ืนท่ี SMTP Server Settings (การต้ังค่าเซริฟ์เวอร ์SMTP) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์SMTP Server (เซริฟ์เวอร ์SMTP) ให้ป้อนแอดเดรสของเซริฟ์เวอร ์SMTP

b. ในฟิลด ์SMTP Port (พอรต์ SMTP) ให้ป้อนหมายเลขพอรต์ SMTP

หมายเหต:ุ ในกรณีสว่นใหญ ่ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนหมายเลขพอรต์เริม่ต้น

หมายเหต:ุ หากคณุกําลังใช้บรกิาร SMTP แบบโฮสต ์เชน่ Gmail ให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอรต์ และการ
ต้ังค่า SSL จากเว็บไซตข์องผู้ ให้บรกิารหรอืแหลง่อ่ืนๆ โดยปกติ สําหรับ Gmail แอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com 
หมายเลขพอรต์ 465 และควรเปิดใช้งาน SSL 

โปรดอ้างอิงแหลง่ข้อมลูออนไลนเ์พ่ือยืนยันวา่การต้ังค่าเครอืขา่ยเหลา่น้ีเป็นปจจุบันและถกูต้อง ณ เวลาท่ีทําการกําหนดค่า

c. หากคณุใช้ Google™ Gmail สําหรับบรกิารอีเมล ์ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Always use secure connection (SSL/
TLS) (ใช้การเชือ่มตอ่ท่ีปลอดภัยเสมอ (SSL/TLS))

9. หากเซริฟ์เวอร ์SMTP ต้องการตรวจสอบสทิธิ ์ ในการสง่อีเมล ์ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี ในพ้ืนท่ี SMTP Authentication (การตรวจสอบ
สทิธิ ์SMTP):

a. เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages (เซริฟ์เวอร ์
SMTP ต้องการใช้การตรวจสอบความถกูต้องสําหรับข้อความอีเมลข์าออก)

b. ในฟิลด ์SMTP User ID (ID ผู้ ใช้ SMTP) ให้ป้อน ID ผู้ ใช้สําหรับเซริฟ์เวอร ์SMTP

c. ในฟิลด ์SMTP Password (รหัสผา่น SMTP) ให้ป้อนรหัสผา่นสําหรับเซริฟ์เวอร ์SMTP

10. ในการกําหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพก์อ่นสง่อีเมล์ โดยใช้อีเมลแ์อดเดรส ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี ในพ้ืนท่ี Optional PIN 
(PIN ท่ีเป็นทางเลือก):

a. ในฟิลด ์PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก)) ให้ป้อน PIN สีห่ลัก

b. ในฟิลด ์Confirm PIN (ยืนยัน PIN) ให้ป้อน PIN สีห่ลักอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้สร้าง PIN เพ่ือรักษาความปลอดภัยโปรไฟลอี์เมล์

หมายเหต:ุ เมือ่สร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะคร้ังท่ี ใช้ โปรไฟลเ์พ่ือสง่สแกนไปยังอีเมล์

11. ในการกําหนดค่าการกําหนดลักษณะอีเมลเ์สรมิท่ีเลือกได้ ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี ในพ้ืนท่ี E-mail Message Preferences (การ
กําหนดลักษณะข้อความอีเมล)์:

a. จากรายการดรอปดาวน ์Maximum Size for E-mail Message Attachments (ขนาดสงูสดุสําหรับเอกสารแนบของ
ข้อความอีเมล)์ ให้เลือกขนาดสงูสดุสําหรับเอกสารแนบของข้อความอีเมล์

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้ ใช้ขนาดไฟลเ์ริม่ต้น Automatic (อัตโนมัติ) สําหรับขนาดสงูสดุ

b. ในการคัดลอกผู้สง่บนข้อความอีเมลท่ี์สง่จากโปรไฟล์ โดยอัตโนมัติ ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Auto CC (CC อัตโนมัติ)

12. ตรวจดขู้อมลูท้ังหมด แล้วคลิกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:
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● Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูและทดสอบการเชือ่มตอ่

● Save Only (บันทึกเทา่น้ัน): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูโดยไมท่ดสอบการเชือ่มตอ่

● Cancel (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือออกจากการกําหนดค่าโดยไมบั่นทึก

ข้ันตอนท่ีสาม: เพ่ิมผู้ติดตอ่ในสมดุท่ีอยูอี่เมล์

▲ ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิก E-mail Address Book (สมดุท่ีอยูอี่เมล)์ เพ่ือเพ่ิมอีเมลแ์อดเดรส ในสมดุท่ีอยูท่ี่เข้าถึงได้จาก
เครือ่งพิมพ ์

ในการป้อนอีเมลแ์อดเดรสแตล่ะรายการ ให้ดําเนินการตอ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์Contact Name (ชือ่ผู้ติดตอ่) ให้ป้อนชือ่ผู้ติดตอ่อีเมล์ ใหม่

b. ใน Contact E-mail Address (อยูอี่เมลติ์ดตอ่) ให้ป้อนอีเมลแ์อดเดรสของผู้ติดตอ่อีเมล์ ใหม่

c. คลิก Add/Edit (เพ่ิม/แก้ ไข)

ในการสร้างกลุม่อีเมล ์ให้ดําเนินการตอ่ไปน้ี:

a. คลิก New Group (กลุม่ใหม)่

b. ในฟิลด ์Enter the group name (ป้อนชือ่กลุม่) ให้ป้อนชือ่สําหรับกลุม่ใหม่

c. คลิกชือ่ในพ้ืนท่ี All Individuals (บุคคลท้ังหมด) แล้วคลิกปุ่มลกูศรเพ่ือย้ายไปยังพ้ืนท่ี Individuals in Group (บุคคลใน
กลุม่)

หมายเหต:ุ เลือกชือ่หลายในคร้ังเดียวโดยกด Ctrl แล้วคลิกชือ่

d. คลิก Save (บันทึก)

ข้ันตอนท่ีสี:่ กําหนดค่าตัวเลือกอีเมลเ์ริม่ต้น

▲ ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิก E-mail options (ตัวเลือกอีเมล)์ เพ่ือกําหนดค่าตัวเลือกอีเมลเ์ริม่ต้น

a. ในพ้ืนท่ี E-mail Subject and Body Text (หัวเรือ่งอีเมลแ์ละเน้ือความ) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

i. ในฟิลด ์E-mail Subject (หัวเรือ่งอีเมล)์ ให้ป้อนบรรทัดหัวเรือ่งเริม่ต้นสําหรับข้อความอีเมล์

ii. ในฟิลด ์Body Text (เน้ือความ) ให้ป้อนข้อความเริม่ต้นท่ีกําหนดเองสําหรับข้อความอีเมล์

iii. เลือก Show body text (แสดงเน้ือความ) เพ่ือเปิดใช้งานเน้ือความเริม่ต้นให้แสดงในอีเมล์

iv. เลือก Hide body text (ซอ่นเน้ือความ) เพ่ือปิดเน้ือความเริม่ต้นสําหรับอีเมล์

b. ในพ้ืนท่ี Scan Settings (การต้ังค่าการสแกน) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

i. จากดรอปดาวน ์Scan File Type (ประเภทไฟลส์แกน) ให้เลือกรูปแบบไฟลเ์ริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

ii. จากดรอปดาวน ์Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน) ให้เลือกขนาดกระดาษเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

iii. จากดรอปดาวน ์Scan Resolution (ความละเอียดสแกน) ให้เลือกความละเอียดเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน
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หมายเหต:ุ ภาพท่ีมีความละเอียดสงูกวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) มากกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้
มากกวา่ ภาพท่ีมีความละเอียดต่ํากวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) น้อยกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกวา่ 
แตข่นาดของไฟลก็์จะเล็กกวา่ด้วย

iv. จากดรอปดาวน ์Output Color (สขีองงาน) ให้เลือก Black & White (ดํา & ขาว) หรอื Color (ส)ี

v. ในฟิลด ์File Name Prefix (สว่นนําหน้าชือ่ไฟล)์ ให้ป้อนสว่นนําหน้าชือ่ไฟล ์(เชน่ MyScan)

c. คลิก Apply (ใช้)

ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมลบ์น Mac

● ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

● ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล์

● ข้ันตอนท่ีสาม: เพ่ิมผู้ติดตอ่ในสมดุท่ีอยูอี่เมล์

● ข้ันตอนท่ีสี:่ กําหนดค่าตัวเลือกอีเมลเ์ริม่ต้น

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

ใช้หน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ีเพ่ือเปิดอินเตอรเ์ฟซ Embedded Web Server (EWS)

วิธท่ีีหน่ึง: ใช้เว็บเบราเซอรเ์พ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  หรอืปุ่ มไร้สาย  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

วิธท่ีีสอง: ใช้ HP Utility เพ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

1. เปิดโฟลเดอร ์Applications (แอปพลิเคชัน) เลือก HP แล้วหลังจากน้ันให้เลือก HP Utility หน้าจอหลัก HP Utility จะปรากฏข้ึน

2. ในหน้าจอหลัก HP Utility ให้เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS) ด้วยหน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ี:

● ในบรเิวณ Printer Settings (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์ คลิก Additional Settings (การต้ังค่าเพ่ิมเติม) แล้วหลังจากน้ันให้
คลิก Open Embedded Web Server (เปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว)

● ในพ้ืนท่ี Scan Settings (การต้ังค่าการสแกน) ให้คลิก Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล)์ แล้วคลิก Begin Scan to E-
mail Setup... (เริม่ต้นการต้ังค่าสแกนไปยังอีเมล.์..)

HP Embedded Web Server (EWS) จะเปิดข้ึน
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ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมล์

1. ใน HP EWS คลิกแท็บ ระบบ

2. ในบานหน้าตา่งการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงคA์dministration (การดแูลระบบ)

3. ในพ้ืนท่ี Enabled Features (คณุสมบัติท่ี ใช้) ให้ต้ังค่าตัวเลือก Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล)์ เป็น On (เปิด)

4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)

5. ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิกลิงค ์Outgoing E-mail Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก)

6. ในหน้า Outgoing E-mail Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก) ให้คลิกปุ่ม New (ใหม)่

7. ในพ้ืนท่ี E-mail Address (อีเมลแ์อดเดรส) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์Your E-mail Address (อีเมลแ์อดเดรสของคณุ) ให้ป้อนแอดเดรสของอีเมลข์องผู้สง่สําหรับโปรไฟลอี์เมลข์าออกใหม่

b. ในฟิลด ์Display Name (ชือ่ท่ีแสดง) ให้ป้อนชือ่ของผู้สง่ น่ีคือชือ่ท่ีจะแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

8. ในพ้ืนท่ี SMTP Server Settings (การต้ังค่าเซริฟ์เวอร ์SMTP) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์SMTP Server (เซริฟ์เวอร ์SMTP) ให้ป้อนแอดเดรสของเซริฟ์เวอร ์SMTP

b. ในฟิลด ์SMTP Port (พอรต์ SMTP) ให้ป้อนหมายเลขพอรต์ SMTP

หมายเหต:ุ ในกรณีสว่นใหญ ่ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนหมายเลขพอรต์เริม่ต้น

หมายเหต:ุ หากคณุกําลังใช้บรกิาร SMTP แบบโฮสต ์เชน่ Gmail ให้ตรวจสอบแอดเดรส SMTP หมายเลขพอรต์ และการ
ต้ังค่า SSL จากเว็บไซตข์องผู้ ให้บรกิารหรอืแหลง่อ่ืนๆ โดยปกติ สําหรับ Gmail แอดเดรส SMTP คือ smtp.gmail.com 
หมายเลขพอรต์ 465 และควรเปิดใช้งาน SSL 

โปรดอ้างอิงแหลง่ข้อมลูออนไลนเ์พ่ือยืนยันวา่การต้ังค่าเครอืขา่ยเหลา่น้ีเป็นปจจุบันและถกูต้อง ณ เวลาท่ีทําการกําหนดค่า

c. หากคณุใช้ Google™ Gmail สําหรับบรกิารอีเมล ์ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Always use secure connection (SSL/
TLS) (ใช้การเชือ่มตอ่ท่ีปลอดภัยเสมอ (SSL/TLS))

9. หากเซริฟ์เวอร ์SMTP ต้องการตรวจสอบสทิธิ ์ ในการสง่อีเมล ์ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี ในพ้ืนท่ี SMTP Authentication (การตรวจสอบ
สทิธิ ์SMTP):

a. เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages (เซริฟ์เวอร ์
SMTP ต้องการใช้การตรวจสอบความถกูต้องสําหรับข้อความอีเมลข์าออก)

b. ในฟิลด ์SMTP User ID (ID ผู้ ใช้ SMTP) ให้ป้อน ID ผู้ ใช้สําหรับเซริฟ์เวอร ์SMTP

c. ในฟิลด ์SMTP Password (รหัสผา่น SMTP) ให้ป้อนรหัสผา่นสําหรับเซริฟ์เวอร ์SMTP

10. ในการกําหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพก์อ่นสง่อีเมล์ โดยใช้อีเมลแ์อดเดรส ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี ในพ้ืนท่ี Optional PIN 
(PIN ท่ีเป็นทางเลือก):

a. ในฟิลด ์PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก)) ให้ป้อน PIN สีห่ลัก

b. ในฟิลด ์Confirm PIN (ยืนยัน PIN) ให้ป้อน PIN สีห่ลักอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้สร้าง PIN เพ่ือรักษาความปลอดภัยโปรไฟลอี์เมล์
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หมายเหต:ุ เมือ่สร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะคร้ังท่ี ใช้ โปรไฟลเ์พ่ือสง่สแกนไปยังอีเมล์

11. ในการกําหนดค่าการกําหนดลักษณะอีเมลเ์สรมิท่ีเลือกได้ ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี ในพ้ืนท่ี E-mail Message Preferences (การ
กําหนดลักษณะข้อความอีเมล)์:

a. จากรายการดรอปดาวน ์Maximum Size for E-mail Message Attachments (ขนาดสงูสดุสําหรับเอกสารแนบของ
ข้อความอีเมล)์ ให้เลือกขนาดสงูสดุสําหรับเอกสารแนบของข้อความอีเมล์

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้ ใช้ขนาดไฟลเ์ริม่ต้น Automatic (อัตโนมัติ) สําหรับขนาดสงูสดุ

b. ในการคัดลอกผู้สง่บนข้อความอีเมลท่ี์สง่จากโปรไฟล์ โดยอัตโนมัติ ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Auto CC (CC อัตโนมัติ)

12. ตรวจดขู้อมลูท้ังหมด แล้วคลิกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูและทดสอบการเชือ่มตอ่

● Save Only (บันทึกเทา่น้ัน): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูโดยไมท่ดสอบการเชือ่มตอ่

● Cancel (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือออกจากการกําหนดค่าโดยไมบั่นทึก

ข้ันตอนท่ีสาม: เพ่ิมผู้ติดตอ่ในสมดุท่ีอยูอี่เมล์

▲ ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิก E-mail Address Book (สมดุท่ีอยูอี่เมล)์ เพ่ือเพ่ิมอีเมลแ์อดเดรส ในสมดุท่ีอยูท่ี่เข้าถึงได้จาก
เครือ่งพิมพ ์

ในการป้อนอีเมลแ์อดเดรสแตล่ะรายการ ให้ดําเนินการตอ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์Contact Name (ชือ่ผู้ติดตอ่) ให้ป้อนชือ่ผู้ติดตอ่อีเมล์ ใหม่

b. ใน Contact E-mail Address (อยูอี่เมลติ์ดตอ่) ให้ป้อนอีเมลแ์อดเดรสของผู้ติดตอ่อีเมล์ ใหม่

c. คลิก Add/Edit (เพ่ิม/แก้ ไข)

ในการสร้างกลุม่อีเมล ์ให้ดําเนินการตอ่ไปน้ี:

a. คลิก New Group (กลุม่ใหม)่

b. ในฟิลด ์Enter the group name (ป้อนชือ่กลุม่) ให้ป้อนชือ่สําหรับกลุม่ใหม่

c. คลิกชือ่ในพ้ืนท่ี All Individuals (บุคคลท้ังหมด) แล้วคลิกปุ่มลกูศรเพ่ือย้ายไปยังพ้ืนท่ี Individuals in Group (บุคคลใน
กลุม่)

หมายเหต:ุ เลือกชือ่หลายในคร้ังเดียวโดยกด Ctrl แล้วคลิกชือ่

d. คลิก Save (บันทึก)

ข้ันตอนท่ีสี:่ กําหนดค่าตัวเลือกอีเมลเ์ริม่ต้น

▲ ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้คลิก E-mail options (ตัวเลือกอีเมล)์ เพ่ือกําหนดค่าตัวเลือกอีเมลเ์ริม่ต้น

a. ในพ้ืนท่ี Default Subject and Body Text (หัวเรือ่งเริม่ต้นและเน้ือความ) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:
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i. ในฟิลด ์E-mail Subject (หัวเรือ่งอีเมล)์ ให้ป้อนบรรทัดหัวเรือ่งเริม่ต้นสําหรับข้อความอีเมล์

ii. ในฟิลด ์Body Text (เน้ือความ) ให้ป้อนข้อความเริม่ต้นท่ีกําหนดเองสําหรับข้อความอีเมล์

iii. เลือก Show body text (แสดงเน้ือความ) เพ่ือเปิดใช้งานเน้ือความเริม่ต้นให้แสดงในอีเมล์

iv. เลือก Hide body text (ซอ่นเน้ือความ) เพ่ือปิดเน้ือความเริม่ต้นสําหรับอีเมล์

b. ในพ้ืนท่ี Scan Settings (การต้ังค่าการสแกน) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

i. จากดรอปดาวน ์Scan File Type (ประเภทไฟลส์แกน) ให้เลือกรูปแบบไฟลเ์ริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

ii. จากดรอปดาวน ์Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน) ให้เลือกขนาดกระดาษเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

iii. จากดรอปดาวน ์Scan Resolution (ความละเอียดสแกน) ให้เลือกความละเอียดเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

หมายเหต:ุ ภาพท่ีมีความละเอียดสงูกวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) มากกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้
มากกวา่ ภาพท่ีมีความละเอียดต่ํากวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) น้อยกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกวา่ 
แตข่นาดของไฟลก็์จะเล็กกวา่ด้วย

iv. จากดรอปดาวน ์Output Color (สขีองงาน) ให้เลือก Black & White (ดํา & ขาว) หรอื Color (ส)ี

v. ในฟิลด ์File Name Prefix (สว่นนําหน้าชือ่ไฟล)์ ให้ป้อนสว่นนําหน้าชือ่ไฟล ์(เชน่ MyScan)

c. คลิก Apply (ใช้)
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ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
● บทนํา

● กอ่นท่ีคณุจะเริม่

● วิธท่ีีหน่ึง: ใช้ Scan to Network Folder Wizard (Windows)

● วิธท่ีีสอง: ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยผา่น HP Embedded Web Server (Windows)

● ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยบน Mac

บทนํา
เครือ่งพิมพมี์คณุสมบัติท่ีทําให้สามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยได้ ในการใช้คณุสมบัติสแกนน้ี เครือ่งพิมพต้์องมี
การเชือ่มตอ่เครือ่งเข้ากับเครอืขา่ย อยา่งไรก็ตาม คณุสมบัติน้ี ไมส่ามารถใช้งานได้จนกวา่จะได้รับการกําหนดค่า มีสองวิธสํีาหรับการกําหนด
ค่าสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย Scan to Network Folder Wizard (Windows) ซึง่ได้รับการติดต้ังในกลุม่โปรแกรมของ HP สําหรับ
เครือ่งพิมพเ์ป็นสว่นหน่ึงของการติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็มรูปแบบ และการต้ังค่าโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยผา่น HP Embedded Web Server 
(EWS) ใช้ข้อมลูตอ่ไปน้ี ในการต้ังค่าคณุลักษณะสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

กอ่นท่ีคณุจะเริม่
ในการต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย เครือ่งพิมพต้์องมีการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยท่ี ใช้งานไปยังเครอืขา่ยเดียวกันกับคอมพิวเตอร ์
ท่ีจะเรยีกใช้กระบวนการต้ังค่า

ผู้ดแูลระบบต้องมีข้อมลูตอ่ไปน้ีกอ่นเริม่ต้นกระบวนการกําหนดค่า

● สทิธิก์ารเข้าใช้เครือ่งพิมพร์ะดับผู้ดแูล

● พาธเครอืขา่ยของโฟลเดอรป์ลายทาง (เชน่ \\servername.us.companyname.net\scans)

หมายเหต:ุ โฟลเดอรเ์ครอืขา่ยต้องต้ังค่าเป็นโฟลเดอรท่ี์ ใช้รว่มกันเพ่ือให้คณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยทํางานได้

วิธท่ีีหน่ึง: ใช้ Scan to Network Folder Wizard (Windows)

ซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์HP บางอยา่งมีการติดต้ังไดรเวอร ์ตอนท้ายของการติดต้ังน้ีคือตัวเลือกสําหรับ Setup Scan to Folder and 
Email (การต้ังค่าการสแกนไปยังโฟลเดอรแ์ละอีเมล)์ วิซารด์การต้ังค่ารวมถึงตัวเลือกสําหรับการกําหนดค่าพ้ืนฐาน

หมายเหต:ุ ระบบปฏิบัติการบางรุน่อาจไมส่นับสนุนวิซารด์สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

1. เปิด HP Printer Assistant

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์
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● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก Scan (สแกน) แล้วหลังจากน้ันให้เลือก Scan to Network Folder Wizard (วิซารด์สแกนไปยัง
โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือก Scan to Network Folder Wizard ให้ ใช้ วิธท่ีีสอง: ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
ผา่น HP Embedded Web Server (Windows) ในหน้า 85

3. ในกลอ่งโต้ตอบ Network Folder Profiles (โปรไฟล์ โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ให้คลิกปุ่ม New (ใหม)่ กลอ่งโต้ตอบ Scan to Network 
Folder Setup (การต้ังค่าสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) จะเปิดข้ึน

4. ในหน้า 1. Start (1. เริม่) ให้ป้อนชือ่โฟลเดอร ์ ในฟิลด ์Display Name (ชือ่ท่ีแสดง) น่ีคือชือ่ท่ีจะแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

5. ป้อนฟิลด ์Destination Folder (โฟลเดอรป์ลายทาง) ด้วยหน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ี:

a. ป้อนพาธไฟลด้์วยตนเอง

b. คลิกปุ่ ม Browse (เรยีกด)ู และนําทางไปยังตําแหน่งโฟลเดอร ์

c. ดําเนินการตอ่ไปน้ีเพ่ือสร้างโฟลเดอรท่ี์ ใช้รว่มกัน:

i. คลิก Share Path (แบง่ปนพาธ)

ii. ในกลอ่งโต้ตอบ Manage Network Shares (จัดการเครอืขา่ยท่ี ใช้รว่มกัน) ให้คลิก New (ใหม)่

iii. ในฟิลด ์Share Name (ชือ่ท่ี ใช้รว่มกัน) ให้ป้อนชือ่ท่ีจะแสดงสําหรับโฟลเดอรท่ี์ ใช้รว่มกัน

iv. ในการป้อนฟิลด ์Folder Path (พาธโฟลเดอร)์ ให้คลิกปุ่ม Browse (เรยีกด)ู แล้วเลือกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี คลิก OK 
(ตกลง) เมือ่เสรจ็

● นําทางไปยังโฟลเดอรท่ี์มีอยูบ่นคอมพิวเตอร ์

● คลิก Make New Folder (สร้างโฟลเดอร ์ ใหม)่ เพ่ือสร้างโฟลเดอร ์ ใหม่

v. หากพาธท่ี ใช้รว่มกันท่ีต้องการคําอธบิาย ให้ป้อนคําอธบิายในฟิลด ์Description (คําอธบิาย)

vi. ในฟิลด ์Share Type (ประเภทการใช้รว่มกัน) ให้เลือกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี แล้วคลิก Apply (ใช้)

● Public (สาธารณะ)

● Private (สว่นตัว)

หมายเหต:ุ เพ่ือความปลอดภัย HP ขอแนะนําให้เลือก Private (สว่นตัว) เป็นระดับการใช้รว่มกัน

vii. เมือ่ข้อความ The share was successfully created (สร้างการใช้รว่มกันสําเรจ็แล้ว) ปรากฏข้ึน ให้คลิก OK (ตกลง)

viii. เลือกชอ่งทําเครือ่งหมายสําหรับโฟลเดอรป์ลายทาง แล้วคลิก OK (ตกลง)

6. ในการสร้างทางลัดไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยบนเดสกท็์อปคอมพิวเตอร ์ให้เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย Create a Desktop shortcut to 
the network folder (สร้างทางลัดบนเดสกท็์อป ไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)
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7. ในการกําหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพก์อ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะสามารถสง่เอกสารท่ีสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยได้ ให้
ป้อนรหัส PIN 4 หลักในฟิลด ์Security PIN (PIN รักษาความปลอดภัย) และป้อน PIN อีกคร้ังในฟิลด ์Confirm Security PIN 
(ยืนยัน PIN รักษาความปลอดภัย) คลิก Next (ถัดไป)

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้สร้าง PIN เพ่ือรักษาความปลอดภัยโฟลเดอรป์ลายทาง

หมายเหต:ุ เมือ่สร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะคร้ังท่ีสง่การสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

8. ในหน้า 2. Authenticate (2. ตรวจสอบสทิธิ)์ ให้ป้อน User Name (ชือ่ผู้ ใช้) ของ Windows และ Password (รหัสผา่น) ของ 
Windows ท่ี ใช้ล็อกอินคอมพิวเตอร ์แล้วคลิก Next (ถัดไป)

9. ในหน้า 3. Configure (3. กําหนดค่า) เลือกการต้ังค่าการสแกนเริม่ต้นโดยดําเนินการตอ่ไปน้ี แล้วคลิก Next (ถัดไป)

a. จากดรอปดาวน ์Document Type (ประเภทเอกสาร) ให้เลือกรูปแบบไฟลเ์ริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

b. จากดรอปดาวน ์Color Preference (การต้ังค่าส)ี ให้เลือก Black & White (ดํา & ขาว) หรอื Color (ส)ี

c. จากดรอปดาวน ์Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

d. จากดรอปดาวน ์Quality Settings (การต้ังค่าคณุภาพ) ให้เลือกความละเอียดเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

หมายเหต:ุ ภาพท่ีมีความละเอียดสงูกวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) มากกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้มากกวา่ 
ภาพท่ีมีความละเอียดต่ํากวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) น้อยกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกวา่ แตข่นาดของ
ไฟลก็์จะเล็กกวา่ด้วย

e. ในฟิลด ์Filename Prefix (ตัวนําหน้าชือ่ไฟล)์ ให้ป้อนตัวนําหน้าชือ่ไฟล ์(เชน่ MyScan)

10. ในหน้า 4. Finish (4. เสรจ็สิน้) ให้ตรวจดขู้อมลูและตรวจสอบวา่การต้ังค่าท้ังหมดถกูต้อง หากมีข้อผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม Back (ย้อน
กลับ) เพ่ือแก้ ไขข้อผิดพลาด หากการต้ังค่าถกูต้อง ให้คลิกปุ่ ม Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพ่ือทดสอบการกําหนดค่า

11. เมือ่ข้อความ Congratulations (การกําหนดค่า) ปรากฏข้ึน ให้คลิก Finish (เสรจ็สิน้) เพ่ือสิน้สดุการกําหนดค่า

12. กลอ่งโต้ตอบ Network Folder Profiles (โปรไฟล์ โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) จะแสดงโปรไฟลผ์ู้สง่อีเมลท่ี์เพ่ิมใหม ่คลิก Close (ปิด) เพ่ือ
ออกจากวิซารด์

วิธท่ีีสอง: ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยผา่น HP Embedded Web Server (Windows)

● ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

● ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  หรอืปุ่ มไร้สาย  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์
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ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

1. ใน HP EWS คลิกแท็บ ระบบ

2. ในบานหน้าตา่งการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงคA์dministration (การดแูลระบบ)

3. ในพ้ืนท่ี Enabled Features (คณุสมบัติท่ี ใช้) ให้ต้ังค่าตัวเลือก Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) เป็น 
On (เปิด)

4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)

5. ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้ตรวจสอบวา่ลิงค ์การต้ังค่าโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ถกูไฮไลต ์หน้า สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ควร
จะปรากฏข้ึน

6. ในหน้า Network Folder Configuration (ค่าคอนฟิเกอเรชันโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ให้คลิกปุ่ม New (ใหม)่

7. ในพ้ืนท่ี Network Folder Information (ข้อมลูโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์Display Name (ชือ่ท่ีแสดง) ให้ป้อนชือ่ท่ีจะแสดงสําหรับโฟลเดอร ์

b. ในฟิลด ์Network Path (พาธเครอืขา่ย) ให้ป้อนพาธเครอืขา่ยไปยังโฟลเดอร ์

c. ในฟิลด ์Username (ชือ่ผู้ ใช้) ให้ป้อนชือ่ผู้ ใช้ท่ีจําเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย

d. ในฟิลด ์Password (รหัสผา่น) ให้ป้อนรหัสผา่นท่ีจําเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย

8. ในการกําหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพก์อ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะสามารถสง่ไฟล์ ไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยได้ ให้ป้อนฟิลดต์อ่
ไปน้ี ในพ้ืนท่ี Secure the Folder Access with a PIN (ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอรด้์วย PIN):

a. ในฟิลด ์PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก)) ให้ป้อน PIN สีห่ลัก

b. ในฟิลด ์Confirm PIN (ยืนยัน PIN) ให้ป้อน PIN สีห่ลักอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้สร้าง PIN เพ่ือรักษาความปลอดภัยโฟลเดอรป์ลายทาง

หมายเหต:ุ เมือ่สร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะคร้ังท่ีสง่การสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

9. ในพ้ืนท่ี Scan Settings (การต้ังค่าการสแกน) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. จากดรอปดาวน ์Scan File Type (ประเภทไฟลส์แกน) ให้เลือกรูปแบบไฟลเ์ริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

b. จากดรอปดาวน ์Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน) ให้เลือกขนาดกระดาษเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

c. จากดรอปดาวน ์Scan Resolution (ความละเอียดสแกน) ให้เลือกความละเอียดการสแกนเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

หมายเหต:ุ ภาพท่ีมีความละเอียดสงูกวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) มากกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้มากกวา่ 
ภาพท่ีมีความละเอียดต่ํากวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) น้อยกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกวา่ แตข่นาดของ
ไฟลก็์จะเล็กกวา่ด้วย

d. ในดรอปดาวน ์Output Color (สขีองงาน) ให้เลือกวา่ไฟลท่ี์สแกนจะเป็นขาวดําหรอืสี

e. ในฟิลด ์File Name Prefix (สว่นนําหน้าชือ่ไฟล)์ ให้ป้อนสว่นนําหน้าชือ่ไฟล ์(เชน่ MyScan)

10. ตรวจดขู้อมลูท้ังหมด แล้วคลิกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:
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● Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูและทดสอบการเชือ่มตอ่

● Save Only (บันทึกเทา่น้ัน): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูโดยไมท่ดสอบการเชือ่มตอ่

● Cancel (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือออกจากการกําหนดค่าโดยไมบั่นทึก

ต้ังค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยบน Mac

● ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

● ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

ใช้หน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ีเพ่ือเปิดอินเตอรเ์ฟซ Embedded Web Server (EWS)

วิธท่ีีหน่ึง: ใช้เว็บเบราเซอรเ์พ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มเครอืขา่ย  หรอืปุ่ มไร้สาย  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

วิธท่ีีสอง: ใช้ HP Utility เพ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

1. เปิดโฟลเดอร ์Applications (แอปพลิเคชัน) เลือก HP แล้วหลังจากน้ันให้เลือก HP Utility หน้าจอหลัก HP Utility จะปรากฏข้ึน

2. ในหน้าจอหลัก HP Utility ให้เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS) ด้วยหน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ี:

● ในพ้ืนท่ี Printer Settings (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์ ให้คลิก Additional Settings (การต้ังค่าเพ่ิมเติม) แล้วคลิก Open 
Embedded Web Server (เปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว)

● ในพ้ืนท่ี Scan Settings (การต้ังค่าการสแกน) ให้คลิก Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) แล้ว
คลิก Register My Shared Folder... (ลงทะเบียนโฟลเดอรท่ี์ ใช้รว่มกันของฉัน...)

หมายเหต:ุ หากคณุไมมี่ โฟลเดอรเ์ครอืขา่ยท่ี ใช้รว่มกัน ให้คลิก Help Me Do This (ชว่ยดําเนินการ) เพ่ือดขู้อมลูเก่ียวกับ
การสร้างโฟลเดอร ์

HP Embedded Web Server (EWS) จะเปิดข้ึน

ข้ันตอนท่ีสอง: กําหนดค่าคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

1. ใน HP EWS คลิกแท็บ ระบบ

2. ในบานหน้าตา่งการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงคA์dministration (การดแูลระบบ)
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3. ในพ้ืนท่ี Enabled Features (คณุสมบัติท่ี ใช้) ให้ต้ังค่าตัวเลือก Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) เป็น 
On (เปิด)

4. คลิกแท็บ Scan (สแกน)

5. ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย ให้ตรวจสอบวา่ลิงค ์การต้ังค่าโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ถกูไฮไลต ์หน้า สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ควร
จะปรากฏข้ึน

6. ในหน้า Network Folder Configuration (ค่าคอนฟิเกอเรชันโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ให้คลิกปุ่ม New (ใหม)่

7. ในพ้ืนท่ี Network Folder Information (ข้อมลูโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. ในฟิลด ์Display Name (ชือ่ท่ีแสดง) ให้ป้อนชือ่ท่ีจะแสดงสําหรับโฟลเดอร ์

b. ในฟิลด ์Network Path (พาธเครอืขา่ย) ให้ป้อนพาธเครอืขา่ยไปยังโฟลเดอร ์

c. ในฟิลด ์Username (ชือ่ผู้ ใช้) ให้ป้อนชือ่ผู้ ใช้ท่ีจําเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย

d. ในฟิลด ์Password (รหัสผา่น) ให้ป้อนรหัสผา่นท่ีจําเป็นในการเข้าถึงโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย

8. ในการกําหนดให้ป้อน PIN บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพก์อ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะสามารถสง่ไฟล์ ไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยได้ ให้ป้อนฟิลดต์อ่
ไปน้ี ในพ้ืนท่ี Secure the Folder Access with a PIN (ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอรด้์วย PIN):

a. ในฟิลด ์PIN (Optional) (PIN (ตัวเลือก)) ให้ป้อน PIN สีห่ลัก

b. ในฟิลด ์Confirm PIN (ยืนยัน PIN) ให้ป้อน PIN สีห่ลักอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําให้สร้าง PIN เพ่ือรักษาความปลอดภัยโฟลเดอรป์ลายทาง

หมายเหต:ุ เมือ่สร้าง PIN จะต้องป้อนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ตล่ะคร้ังท่ีสง่การสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

9. ในพ้ืนท่ี Scan Settings (การต้ังค่าการสแกน) ให้ป้อนฟิลดต์อ่ไปน้ี:

a. จากดรอปดาวน ์Scan File Type (ประเภทไฟลส์แกน) ให้เลือกรูปแบบไฟลเ์ริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

b. จากดรอปดาวน ์Scan Paper Size (ขนาดกระดาษสแกน) ให้เลือกขนาดกระดาษเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

c. จากดรอปดาวน ์Scan Resolution (ความละเอียดสแกน) ให้เลือกความละเอียดการสแกนเริม่ต้นสําหรับไฟลท่ี์สแกน

หมายเหต:ุ ภาพท่ีมีความละเอียดสงูกวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) มากกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้มากกวา่ 
ภาพท่ีมีความละเอียดต่ํากวา่จะมีจํานวนจุดตอ่ตารางน้ิว (dpi) น้อยกวา่ ดังน้ันจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกวา่ แตข่นาดของ
ไฟลก็์จะเล็กกวา่ด้วย

d. ในดรอปดาวน ์Output Color (สขีองงาน) ให้เลือกวา่ไฟลท่ี์สแกนจะเป็นขาวดําหรอืสี

e. ในฟิลด ์File Name Prefix (สว่นนําหน้าชือ่ไฟล)์ ให้ป้อนสว่นนําหน้าชือ่ไฟล ์(เชน่ MyScan)

10. ตรวจดขู้อมลูท้ังหมด แล้วคลิกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● Save and Test (บันทึกและทดสอบ): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูและทดสอบการเชือ่มตอ่

● Save Only (บันทึกเทา่น้ัน): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือบันทึกข้อมลูโดยไมท่ดสอบการเชือ่มตอ่

● Cancel (ยกเลิก): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือออกจากการกําหนดค่าโดยไมบั่นทึก
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สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืในอปุกรณป้์อนกระดาษตามเครือ่งหมายในเครือ่งพิมพ ์

2. เสยีบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอรต์ USB ท่ีเครือ่ง

3. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดพร้อมกับตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● พิมพเ์อกสาร

● ดแูละพิมพภ์าพถา่ย

● สแกนไปยังไดรฟ์ USB

4. เลือก สแกนไปยังไดรฟ์ USB

5. เมือ่หน้าจอสรุปเปิดข้ึน จะสามารถปรับการต้ังค่าตอ่ไปน้ี:

● ประเภทไฟลส์แกน

● ความละเอียดการสแกน

● ขนาดกระดาษสแกน

● แหลง่สแกน

● สว่นนําหน้าชือ่ไฟล์

● สขีองงาน

6. แตะปุ่ ม สแกน เพ่ือสแกนและบันทึกไฟล์

เครือ่งพิมพจ์ะสร้างโฟลเดอรช์ือ่ HPSCANS ในไดรฟ์ USB และจะบันทึกไฟล์ ในรูปแบบ .PDF หรอื .JPG โดยใช้ชือ่ไฟลท่ี์สร้างโดย
อัตโนมัติ
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สแกนไปยังอีเมล ์(รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ ในการสแกนไฟล์ โดยตรงไปยังอีเมลแ์อดเดรส ไฟลท่ี์สแกนจะถกูสง่ไปยังแอดเดรสเป็นไฟลแ์นบในข้อความอีเมล์

หมายเหต:ุ ในการใช้คณุสมบัติน้ี เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย และคณุสมบัติสแกนไปยังอีเมลต้์องได้รับการกําหนดค่าโดยใช้วิ
ซารด์การต้ังค่าสแกนไปยังอีเมล ์(Windows) หรอื HP Embedded Web Server

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรต์ามเครือ่งหมายในเครือ่งพิมพ ์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน สแกน 

3. แตะ สแกนไปยังอีเมล์

4. เลือกแอดเดรส จาก ท่ีคณุต้องการใช้ แอดเดรสน้ีเรยีกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “โปรไฟลอี์เมลข์าออก”

หมายเหต:ุ หากเครือ่งพิมพถ์กูกําหนดค่าด้วยโปรไฟลอี์เมลข์าออกเพียงโปรไฟลเ์ดียวเทา่น้ัน ตัวเลือกน้ีจะไมส่ามารถใช้งานได้

หมายเหต:ุ หากมีการต้ังค่าคณุสมบัติ PIN ให้ป้อน PIN และแตะปุ่ม OK อยา่งไรก็ตาม คณุไมจํ่าเป็นต้องใช้ PIN ในการใช้
คณุสมบัติน้ี

5. แตะปุ่ ม ถึง และเลือกแอดเดรสหรอืกลุม่ท่ีคณุต้องการสง่ไฟล ์แตะปุ่ ม เสรจ็ เมือ่ดําเนินการเสรจ็

● ในการสง่ข้อความไปยังแอดเดรสอ่ืน ให้แตะปุ่ม ใหม ่อีกคร้ัง แล้วป้อนอีเมลแ์อดเดรส

6. แตะปุ่ ม เรือ่ง หากคณุต้องการเพ่ิมบรรทัดเรือ่ง

7. ในการดกูารต้ังค่าการสแกน ให้แตะ การต้ังค่า

ในการเปล่ียนการต้ังค่าการสแกน ให้แตะ แก้ ไข แล้วเปล่ียนการต้ังค่า

8. แตะปุ่ ม สแกน เพ่ือเริม่ต้นสแกน
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สแกนไปท่ี โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ ในการสแกนเอกสารและบันทึกในโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย

หมายเหต:ุ ในการใช้คณุสมบัติน้ี เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย และคณุสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยต้องได้รับการกําหนด
ค่าโดยใช้วิซารด์การต้ังค่าสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย (Windows) หรอื HP Embedded Web Server

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรต์ามเครือ่งหมายในเครือ่งพิมพ ์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน สแกน 

3. แตะรายการ สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

4. ในรายการโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ให้เลือกโฟลเดอรท่ี์คณุต้องการบันทึกเอกสาร

5. หน้าจอแผงควบคมุจะแสดงการต้ังค่าการสแกน

● หากคณุต้องการเปล่ียนแปลงการต้ังค่า ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า แล้วเปล่ียนแปลงการต้ังค่า

● หากการต้ังค่าไมถ่กูต้อง ให้ ไปท่ีข้ันตอนถัดไป

6. แตะปุ่ ม สแกน เพ่ือเริม่ต้นสแกน
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งานสแกนอ่ืนๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

คําแนะนําสําหรับการดําเนินงานสแกนเฉพาะมีดังตอ่ไปน้ี:

● วิธกีารสแกนภาพถา่ยหรอืเอกสารท่ัวไป

● วิธกีารสแกนเป็นข้อความท่ีแก้ ไขได้ (OCR)

● วิธกีารสแกนหลายหน้าเป็นไฟลเ์ดียว
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7 แฟกซ ์

● ต้ังค่าเพ่ือสง่และรับแฟกซ ์

● สง่แฟกซ ์

● งานโทรสารอ่ืนๆ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ต้ังค่าเพ่ือสง่และรับแฟกซ ์
● กอ่นเริม่ต้น

● ข้ันตอนท่ี 1: ระบุประเภทการเชือ่มตอ่โทรศัพท์

● ข้ันตอนท่ี 2: ต้ังค่าโทรสาร

● ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์

● ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์

กอ่นเริม่ต้น
ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ได้รับการต้ังค่าท้ังหมดแล้วกอ่นเชือ่มตอ่บรกิารโทรสาร

หมายเหต:ุ ใช้สายโทรศัพทแ์ละอะแดปเตอรท่ี์มาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์ ในการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บแจ็คโทรศัพท์

หมายเหต:ุ ในประเทศ/พ้ืนท่ีท่ี ใช้ระบบโทรศัพทอ์นุกรม อะแดปเตอรจ์ะมาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์ใช้อะแดปเตอรเ์พ่ือเชือ่มตอ่อปุกรณ ์
Telecom อ่ืนกับแจ็คโทรศัพทเ์ดียวกับท่ีเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่

ทําตามคําแนะนําในสีข้ั่นตอนตอ่ไปน้ี:

ข้ันตอนท่ี 1: ระบุประเภทการเชือ่มตอ่โทรศัพท ์ในหน้า 94

ข้ันตอนท่ี 2: ต้ังค่าโทรสาร ในหน้า 95

ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์ในหน้า 99

ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 101

ข้ันตอนท่ี 1: ระบุประเภทการเชือ่มตอ่โทรศัพท์
ตรวจดปูระเภทอปุกรณแ์ละบรกิารตอ่ไปน้ีเพ่ือกําหนดวิธกีารต้ังค่าท่ีจะใช้ วิธกีารท่ี ใช้ข้ึนอยูกั่บอปุกรณแ์ละบรกิารท่ีติดต้ังไว้แล้วในระบบ
โทรศัพท์

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพน้ี์เป็นอปุกรณแ์บบอะนาล็อก HP ขอแนะนําให้คณุใช้เครือ่งพิมพกั์บสายโทรศัพทอ์ะนาล็อกท่ีแยกเฉพาะ

● สายโทรศัพทเ์ฉพาะ: เครือ่งพิมพเ์ป็นอปุกรณห์รอืบรกิารเดียวท่ีเชือ่มตอ่กับสายโทรศัพท์

● สายสนทนา: สายสนทนาและแฟกซ ์ ใช้สายโทรศัพทเ์ดียวกัน

● เครือ่งตอบรับโทรศัพท:์ เครือ่งตอบรับโทรศัพทรั์บสายสนทนาในสายโทรศัพทเ์ดียวกับท่ี ใช้สําหรับสายแฟกซ ์

● ข้อความเสยีง: บรกิารสมัครสมาชกิข้อความเสยีงใช้สายโทรศัพทเ์ดียวกับแฟกซ ์

● บรกิารเสยีงกริง่เฉพาะ: บรกิารจากบรษัิทโทรศัพทท่ี์อนุญาตให้หลายหมายเลขโทรศัพทเ์ชือ่มโยงกับสายโทรศัพทเ์ดียวได้ และแตล่ะ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสยีงกริง่แตกตา่งกัน เครือ่งพิมพจ์ะตรวจพบรูปแบบเสยีงกริง่ท่ีกําหนดให้และรับสาย

● โมเด็มผา่นสายโทรศัพทข์องคอมพิวเตอร:์ คอมพิวเตอร ์ ใช้สายโทรศัพทเ์พ่ือเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ตผา่นการเชือ่มตอ่ผา่นสาย
โทรศัพท์

● สาย DSL: บรกิาร Digital Subscriber Line (DSL) จากบรษัิทโทรศัพท ์บรกิารน้ีอาจเรยีกวา่ ADSL ในบางประเทศ/พ้ืนท่ี
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● ระบบโทรศัพท ์PBX หรอื ISDN: ระบบโทรศัพท ์Private Branch Exchange (PBX) phone หรอืระบบ Integrated Services 
Digital Network (ISDN)

● ระบบโทรศัพท ์VoIP: Voice over Internet Protocol (VoIP) ผา่นผู้ ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ต

ข้ันตอนท่ี 2: ต้ังค่าโทรสาร
คลิกลิงคด้์านลา่งซึง่อธบิายสภาพแวดล้อมท่ีเครือ่งพิมพจ์ะสง่และรับโทรสารได้ดีท่ีสดุ และทําตามคําแนะนําการต้ังค่า

● สายโทรศัพทเ์ฉพาะ ในหน้า 95

● สายสนทนา/แฟกซท่ี์ ใช้รว่มกัน ในหน้า 96

● สายสนทนา/แฟกซท่ี์ ใช้รว่มกันท่ีมีเครือ่งตอบรับโทรศัพท ์ในหน้า 97

คําแนะนําสําหรับการเชือ่มตอ่ท่ีมีอยูท่ี่น่ีมีเพียงสามประเภทเทา่น้ัน สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บประเภทการ
เชือ่มตอ่อ่ืนๆ โปรดไปท่ีเว็บไซตก์ารสนับสนุน www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพน้ี์เป็นอปุกรณ์ โทรสารแบบอะนาล็อก HP ขอแนะนําให้คณุใช้เครือ่งพิมพกั์บสายโทรศัพทอ์ะนาล็อกท่ีแยกเฉพาะ 
สําหรับสภาพแวดล้อมดิจิตอล เชน่ DSL, PBX, ISDN หรอื VoIP ให้ตรวจสอบวา่ใช้ฟิลเตอรท่ี์ถกูต้อง และกําหนดค่าดิจิตอลอยา่งถกูต้อง 
สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดตอ่ผู้ ให้บรกิารดิจิตอล

หมายเหต:ุ ห้ามเชือ่มตอ่อปุกรณม์ากกวา่สามเครือ่งกับสายโทรศัพท์

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพน้ี์ ไมส่นับสนุนข้อความเสยีง

สายโทรศัพทเ์ฉพาะ

ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ในสายโทรศัพทเ์ฉพาะท่ี ไมมี่บรกิารอ่ืน

1. เชือ่มตอ่สายโทรศัพทกั์บพอรต์โทรสารบนเครือ่งพิมพแ์ละกับแจ็คโทรศัพทท่ี์ผนัง

หมายเหต:ุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอรสํ์าหรับสายโทรศัพทท่ี์มาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ในเครือ่งพิมพบ์างรุน่ พอรต์โทรสารอาจอยูด้่านบนของพอรต์โทรศัพท ์โปรดดไูอคอนบนเครือ่งพิมพ ์

2. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้รับสายโทรสารโดยอัตโนมัติ
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a. เปิดเครือ่งพิมพ ์

b. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

c. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร

d. เปิดเมนู การต้ังค่าพ้ืนฐาน

e. เลือกการต้ังค่า โหมดรับสาย

f. เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ

3. ดําเนินการตอ่ไปยัง ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์ในหน้า 99

สายสนทนา/แฟกซท่ี์ ใช้รว่มกัน

ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ในสายสนทนา/โทรสารท่ี ใช้รว่มกัน

1. ถอดอปุกรณ์ ใดๆ ท่ีเชือ่มตอ่กับแจ็คโทรศัพท์

2. เชือ่มตอ่สายโทรศัพทกั์บพอรต์โทรสารบนเครือ่งพิมพแ์ละกับแจ็คโทรศัพทท่ี์ผนัง

หมายเหต:ุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอรสํ์าหรับสายโทรศัพทท่ี์มาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ในเครือ่งพิมพบ์างรุน่ พอรต์โทรสารอาจอยูด้่านบนของพอรต์โทรศัพท ์โปรดดไูอคอนบนเครือ่งพิมพ ์

3. ถอดปล๊ักออกจากพอรต์สายออกของโทรศัพทท่ี์ด้านหลังเครือ่งพิมพ ์แล้วเชือ่มตอ่โทรศัพทกั์บพอรต์น้ี

4. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้รับสายโทรสารโดยอัตโนมัติ

a. เปิดเครือ่งพิมพ ์

b. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

c. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร

d. เปิดเมนู การต้ังค่าพ้ืนฐาน

e. เลือกการต้ังค่า โหมดรับสาย แล้วหลังจากน้ันให้เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ

5. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขกอ่นการสง่โทรสาร
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หมายเหต:ุ ซึง่จะชว่ยป้องกันไม่ ให้เครือ่งสง่โทรสารในขณะท่ีผู้อ่ืนกําลังใช้ โทรศัพทอ์ยู่

a. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

b. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร

c. เลือกเมนู การต้ังค่าข้ันสงู

d. เลือกการต้ังค่า ตรวจสัญญาณฯ แล้วเลือก เปิด

6. ดําเนินการตอ่ไปยัง ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์ในหน้า 99

สายสนทนา/แฟกซท่ี์ ใช้รว่มกันท่ีมีเครือ่งตอบรับโทรศัพท์

ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ในสายสนทนา/โทรสารท่ี ใช้รว่มกันท่ีมีเครือ่งตอบรับโทรศัพท์

1. ถอดอปุกรณ์ ใดๆ ท่ีเชือ่มตอ่กับแจ็คโทรศัพท์

2. ถอดปล๊ักออกจากพอรต์สายออกของโทรศัพทท่ี์ด้านหลังเครือ่งพิมพ ์

3. เชือ่มตอ่สายโทรศัพทกั์บพอรต์โทรสารบนเครือ่งพิมพแ์ละกับแจ็คโทรศัพทท่ี์ผนัง

หมายเหต:ุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอรสํ์าหรับสายโทรศัพทท่ี์มาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ในเครือ่งพิมพบ์างรุน่ พอรต์โทรสารอาจอยูด้่านบนของพอรต์โทรศัพท ์โปรดดไูอคอนบนเครือ่งพิมพ ์
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4. เชือ่มตอ่สายเครือ่งตอบรับโทรศัพทกั์บพอรต์สายออกของโทรศัพทท่ี์ด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ เชือ่มตอ่เครือ่งตอบรับโทรศัพทกั์บเครือ่งพิมพ ์โดยตรง ไมเ่ชน่น้ันเครือ่งตอบรับโทรศัพทอ์าจบันทึกสัญญาณโทรสารจาก
เครือ่งโทรสารท่ีสง่และเครือ่งพิมพอ์าจไม่ ได้รับโทรสาร

หมายเหต:ุ หากเครือ่งตอบรับโทรศัพท์ ไมมี่ โทรศัพท์ ในตัว ให้เชือ่มตอ่โทรศัพทกั์บพอรต์ OUT ท่ีเครือ่งตอบรับโทรศัพท์ ได้ตาม
สะดวก

หมายเหต:ุ ในเครือ่งพิมพบ์างรุน่ พอรต์โทรสารอาจอยูด้่านบนของพอรต์โทรศัพท ์โปรดดไูอคอนบนเครือ่งพิมพ ์

5. กําหนดค่าจํานวนเสยีงกริง่ตอบรับท่ีเครือ่งพิมพ ์

a. เปิดเครือ่งพิมพ ์

b. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

c. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร

d. เปิดเมนู การต้ังค่าพ้ืนฐาน

e. เลือกตัวเลือก จํานวนเสยีงกริง่ตอบรับ

f. ใช้แผงปุ่ มกดตัวเลขบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพเ์พ่ือต้ังค่าจํานวนเสยีงกริง่เป็น 5 หรอืมากกวา่ แล้วเลือก OK

6. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้รับสายโทรสารโดยอัตโนมัติ

a. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

b. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร

c. เปิดเมนู การต้ังค่าพ้ืนฐาน

d. เลือกการต้ังค่า โหมดรับสาย แล้วหลังจากน้ันให้เลือกตัวเลือก อัตโนมัติ

7. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้ตรวจสอบสัญญาณหมนุหมายเลขกอ่นการสง่โทรสาร

หมายเหต:ุ ซึง่จะชว่ยป้องกันไม่ ให้เครือ่งสง่โทรสารในขณะท่ีผู้อ่ืนกําลังใช้ โทรศัพทอ์ยู่

a. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

b. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร
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c. เลือกเมนู การต้ังค่าข้ันสงู

d. เลือกการต้ังค่า ตรวจสัญญาณฯ แล้วหลังจากน้ันให้เลือกปุ่ ม เปิด

8. ดําเนินการตอ่ไปยัง ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์ในหน้า 99

ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์
กําหนดค่าโทรสารของเครือ่งพิมพ ์โดยใช้หน่ึงในวิธกีารตอ่ไปน้ี:

● HP Fax Setup Wizard ในหน้า 99 (วิธกีารท่ีแนะนํา)

● แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 99

● HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows) ในหน้า 100 (หากติดต้ังซอฟตแ์วร)์

หมายเหต:ุ ในสหรัฐอเมรกิาและในหลายประเทศ/พ้ืนท่ี การต้ังเวลา วันท่ี และหัวแฟกซเ์ป็นข้อกําหนดตามกฎหมาย

HP Fax Setup Wizard

เข้าถึง Fax Setup Wizard หลังจากการต้ังค่า ครัง้แรก และการติดต้ังซอฟตแ์วร ์ โดยทําตามข้ันตอนเหลา่น้ี

หมายเหต:ุ Fax Setup Wizard ใช้งานได้ ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 เทา่น้ัน

1. เปิด HP Printer Assistant

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก Fax (โทรสาร) แล้วเลือก Fax Setup Wizard (วิซารด์การต้ังค่าโทรสาร)

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอในวิซารด์การต้ังค่าโทรสารเพ่ือกําหนดค่าโทรสาร

4. ดําเนินการตอ่ไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 101

แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

ในการใช้แผงควบคมุเพ่ือต้ังวันท่ี เวลา และหัวแฟกซ ์ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี

1. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

2. เลือกเมนู การต้ังค่าโทรสาร

3. เปิดเมนู การต้ังค่าพ้ืนฐาน

4. เลือกตัวเลือก เวลา/วันท่ี
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5. เลือก เวลา 12 ชัว่โมง หรอื เวลา 24 ชัว่โมง

6. ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนเวลาปจจุบัน แล้วเลือก OK

หมายเหต:ุ แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: เลือกปุ่ ม 123 เพ่ือเปิดแผงปุ่ มกดท่ีมีอักขระพิเศษ ถ้าจําเป็น

7. เลือกรูปแบบวันท่ี

8. ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนวันท่ีปจจุบัน แล้วเลือก OK

9. เลือกเมนู สว่นหัวโทรสาร

10. ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนหมายเลขโทรสาร แล้วหลังจากน้ันให้เลือก OK

หมายเหต:ุ จํานวนตัวอักษรสงูสดุของหมายเลขแฟกซ ์คือ 20 ตัว

11. ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนชือ่บรษัิทหรอืหัวโทรสาร แล้วหลังจากน้ันให้เลือก OK

หมายเหต:ุ จํานวนตัวอักษรสงูสดุของหัวแฟกซ ์คือ 25 ตัว

12. ดําเนินการตอ่ไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 101

HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)

1. เริม่ต้น HP EWS จากเมนู Start (เริม่) หรอืเว็บเบราเซอร ์

เมนู Start (เริม่)

a. เปิด HP Printer Assistant

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร ์
สําหรับเครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

b. ใน HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือก HP Device Toolbox

เว็บเบราเซอร ์

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: จากแผงควบคมุ กดปุ่ มการต้ังค่า  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือ
แสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากแผงควบคมุ แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วหลังจากน้ันให้แตะปุ่ ม เครอืขา่ยท่ี

เชือ่มตอ่  หรอืปุ่ ม เปิดเครอืขา่ย Wi-Fi  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์
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b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. คลิกแท็บ แฟกซ ์

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือกําหนดค่าแฟกซ ์

4. ดําเนินการตอ่ไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 101

ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์
ทดสอบแฟกซเ์พ่ือตรวจสอบวา่ต้ังค่าแฟกซอ์ยา่งถกูต้องแล้ว

1. จากแผงควบคมุ เปิดเมนู การต้ังค่า

2. เลือกเมนู บรกิาร

3. เลือกเมนู บรกิารแฟกซ ์

4. เลือกตัวเลือก ใช้ทดสอบแฟกซ ์เครือ่งพิมพจ์ะพิมพร์ายงานการทดสอบ

5. ตรวจดรูายงาน

● หากรายงานระบุวา่เครือ่งพิมพ ์ผา่นการทดสอบ เครือ่งพิมพจ์ะพร้อมสําหรับการสง่และรับโทรสาร

● หากรายงานระบุวา่เครือ่งพิมพ ์ไมผ่า่นการทดสอบ ให้ตรวจดรูายงานสําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแก้ ไขปญหา รายการ
ตรวจสอบการแก้ ไขปญหาแฟกซมี์ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแก้ ไขปญหาแฟกซ์
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สง่แฟกซ ์
● การสง่แฟกซจ์ากสแกนเนอรแ์บบแทน่

● แฟกซจ์ากอปุกรณป้์อนกระดาษ

● การใช้การโทรดว่นและหมายเลขการโทรกลุม่

● การสง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วร ์

● สง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วรข์องบรษัิทอ่ืน เชน่ Microsoft Word

การสง่แฟกซจ์ากสแกนเนอรแ์บบแทน่

1. คว่ําหน้าเอกสารลงบนแผน่กระจกของเครือ่งสแกน  

HEWLETT-PACKARD

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน 
โทรสาร 

 

3. ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนหมายเลขโทรสาร  

4. แตะปุ่ ม เริม่แฟกซ ์  

5. เครือ่งพิมพจ์ะแจ้งให้คณุยืนยันการสง่จากกระจกของสแกนเนอ
ร ์แตะปุ่ ม ใช่

 

6. เครือ่งพิมพจ์ะแจ้งให้คณุใสห่น้าแรก แตะปุ่ ม OK  

7. เครือ่งพิมพจ์ะสแกนหน้าแรก และแจ้งให้คณุใสห่น้าอ่ืน หาก
เอกสารมีหลายหน้า ให้แตะปุ่ ม ใช ่ทําตามข้ันตอนน้ี ไปจนกวา่
จะสแกนเอกสารท้ังหมด

 

8. เมือ่คณุสแกนเอกสารหน้าสดุท้ายแล้ว ให้แตะปุ่ ม ไม ่ท่ีพรอมต ์
เครือ่งพิมพจ์ะสง่โทรสาร
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แฟกซจ์ากอปุกรณป้์อนกระดาษ

1. ใสต้่นฉบับในอปุกรณป้์อนกระดาษโดยหงายข้ึน

ข้อควรระวัง: เพ่ือป้องกันไม่ ให้เกิดความเสยีหายตอ่
เครือ่งพิมพ ์อยา่ใช้ต้นฉบับท่ีมีเทปลบคําผิด คราบน้ํายาลบคํา
ผิด คลิปหนีบกระดาษ หรอืลวดเย็บกระดาษติดอยู ่และห้ามใส่
ภาพถา่ย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรอืวัสดท่ีุเปราะบางลงในอปุกรณ์
ป้อนกระดาษ

 

123

2. ปรับตัวก้ันกระดาษจนแนบกับกระดาษ  

123

3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน 
โทรสาร 

 

4. ใช้แผงปุ่ มกดเพ่ือป้อนหมายเลขโทรสาร  

5. แตะปุ่ ม เริม่แฟกซ ์  

การใช้การโทรดว่นและหมายเลขการโทรกลุม่

หมายเหต:ุ ต้องต้ังค่ารายการสมดุโทรศัพท์ โดยใช้ เมนูแฟกซ ์กอ่นใช้สมดุโทรศัพทเ์พ่ือสง่แฟกซ ์

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส่ ในอปุกรณป้์อน
กระดาษ

 

123
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2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน 
โทรสาร 

 

3. จากแผงปุ่ มกด แตะสมดุโทรศัพทข์องแฟกซ ์  

4. แตะชือ่รายการแตล่ะรายการหรอืรายการกลุม่ท่ีคณุต้องการ  

5. แตะปุ่ ม เริม่แฟกซ ์  

การสง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วร ์
ข้ันตอนการสง่แฟกซจ์ะแตกตา่งกันตามข้อมลูจําเพาะของคณุ ข้ันตอนท่ัวไปมีดังน้ี

1. เปิด HP Printer Assistant

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก โทรสาร แล้วเลือก สง่โทรสาร

3. ป้อนหมายเลขแฟกซข์องผู้รับอยา่งน้อยหน่ึงราย

4. ใสเ่อกสารลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ

5. คลิก สง่ทันที

สง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วรข์องบรษัิทอ่ืน เชน่ Microsoft Word

1. เปิดเอกสารในโปรแกรมของบรษัิทอ่ืน

2. คลิกเมนู ไฟล ์และคลิก พิมพ ์

3. เลือกไดรเวอรพิ์มพแ์ฟกซจ์ากรายการดรอปดาวน์ ไดรเวอรก์ารพิมพ ์ซอฟตแ์วรแ์ฟกซจ์ะเปิดข้ึน

4. ป้อนหมายเลขแฟกซข์องผู้รับอยา่งน้อยหน่ึงราย

5. รวมเอกสารทกุหน้าท่ี ใสอ่ยู่ ในเครือ่งพิมพ ์ข้ันตอนน้ีจะทําหรอืไมก็่ ได้

6. คลิก สง่ทันที
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งานโทรสารอ่ืนๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

คําแนะนําสําหรับการดําเนินงานโทรสารเฉพาะมีดังตอ่ไปน้ี:

● สร้างและจัดการรายการโทรสารดว่น

● กําหนดค่ารหัสการเรยีกเก็บเงินค่าโทรสาร

● ใช้กําหนดเวลาพิมพ ์โทรสาร

● การปิดรับโทรสารขาเข้า

● การจัดเก็บถาวรและการสง่ตอ่โทรสาร
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8 จัดการเครือ่งพิมพ ์

● ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● เปล่ียนประเภทการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์(Windows)

● การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)

● การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Utility สําหรับ OS X

● กําหนดค่าเครอืขา่ย IP

● คณุสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเครือ่งพิมพ ์

● กําหนดค่าโหมดพิมพเ์งียบ

● การต้ังค่าการประหยัดพลังงาน

● อัปเดตเฟิรม์แวร ์

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
แอปพลิเคชัน HP Web Services ให้เน้ือหาท่ีมีประโยชนซ์ึง่สามารถดาวน์ โหลดโดยอัตโนมัติจากอินเตอรเ์น็ตลงในเครือ่งพิมพ ์เลือกจาก
แอปพลิเคชันตา่ง ๆ รวมถึงขา่วสาร ปฏิทิน แบบฟอรม์ และการจัดเก็บเอกสารบน Cloud

ในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเหลา่น้ีและกําหนดเวลาการดาวน์ โหลด ให้ ไปเว็บไซต ์HP Connected ท่ี www.hpconnected.com

หมายเหต:ุ ในการใช้คณุสมบัติน้ี เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สายหรอืไร้สายและเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต HP Web Services 
ต้องเปิดใช้งานในเครือ่งพิมพ ์

เปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ

การดําเนินการน้ีจะเปิดใช้งาน HP Web Services และปุ่ ม โปรฯ 2

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. แตะ HP Web Services

3. แตะ เปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ

4. ในการพิมพเ์ง่ือนไขการใช้งานของ HP Web Services ให้แตะ พิมพ ์

5. แตะ OK เพ่ือดําเนินการให้เสรจ็สิน้

หลังจากคณุดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต ์HP Connected Web แอปพลิเคชันจะอยู่ ในเมนู แอปพลิเคชัน บนแผงควบคมุ
เครือ่งพิมพ ์
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เปล่ียนประเภทการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์(Windows)
หากคณุกําลังใช้เครือ่งพิมพ ์และคณุต้องการเปล่ียนวิธกีารเชือ่มตอ่ ให้ ใช้ Device Setup & Software (การต้ังค่าอปุกรณแ์ละซอฟตแ์วร)์ 
เพ่ือเปล่ียนการเชือ่มตอ่ ยกตัวอยา่งเชน่ เชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพ ์ ใหมข่องคณุกับคอมพิวเตอร ์ โดยการใช้ USB หรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หรอื
เปล่ียนการเชือ่มตอ่จาก USB เป็นการเชือ่มตอ่แบบไร้สาย

ในการเปิด Device Setup & Software (การต้ังค่าอปุกรณแ์ละซอฟตแ์วร)์ ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี:

1. เปิด HP Printer Assistant.

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7, Windows Vista, and Windows XP: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรม
ท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก Tools (เครือ่งมือ) จากแถบนําทาง แล้วเลือกDevice Setup & Software (การต้ังค่าอปุกรณ์
และซอฟตแ์วร)์
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การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device 
Toolbox (Windows)

ใช้ HP Embedded Web Server เพ่ือจัดการฟงกชั์นการพิมพจ์ากคอมพิวเตอรแ์ทนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

● ดขู้อมลูสถานะเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบอายใุช้งานท่ีเหลือของอปุกรณส์ิน้เปลืองอยูท้ั่งหมดและสัง่ซื้อใหม่

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดค่าของถาด

● ดแูละเปล่ียนค่าคอนฟิกสําหรับเมนูบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

● ดแูละพิมพห์น้าภายในตา่งๆ

● รับข้อมลูแจ้งเตือนเก่ียวกับเหตกุารณท่ี์เกิดกับเครือ่งพิมพห์รอือปุกรณส์ิน้เปลือง

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดค่าเครอืขา่ย

HP Embedded Web Server จะทํางานเมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท่ี ใช้ IP HP Embedded Web Server ไมส่นับสนุนการ
เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพท่ี์ ใช้ IPX ไมจํ่าเป็นต้องมีการเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ตในการเปิดและใช้ HP Embedded Web Server

เมือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับเครอืขา่ย HP Embedded Web Server จะทํางานโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ HP Device Toolbox คือ ซอฟตแ์วรท่ี์ ใช้เพ่ือเชือ่มตอ่กับ HP Embedded Web Server เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับ
คอมพิวเตอรผ์า่น USB ซึง่จะใช้ ได้เฉพาะเมือ่ติดต้ังแบบเต็มเมือ่ติดต้ังเครือ่งพิมพบ์นคอมพิวเตอร ์คณุสมบัติบางอยา่งอาจใช้ ไม่ ได้ ข้ึนอยู่
กับวิธกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ HP Embedded Web Server ไมส่ามารถเข้าถึงผา่นไฟรว์อลลเ์ครอืขา่ยได้

วิธท่ีีหน่ึง: เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากซอฟตแ์วร ์

1. เปิด HP Printer Assistant

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ให้คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) คลิก HP แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงในมมุซ้ายลา่งของหน้าจอ Start (เริม่) แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

● Windows 8: คลิกขวาในพ้ืนท่ีวา่งบนหน้าจอ Start (เริม่) คลิก All Apps (แอปท้ังหมด) บนแถบแอป แล้วเลือกชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แล้วเลือกชือ่เครือ่งพิมพ ์

2. ใน HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ)์ แล้วเลือก HP Device Toolbox

วิธท่ีีสอง: เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร ์

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ
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1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือแสดง 
IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะปุ่ ม เครอื

ขา่ยท่ีเชือ่มตอ่  หรอืปุ่ ม Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์
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แถบ Home

แสดงข้อมลูเครือ่งพิมพ ์สถานะ และการ
กําหนดค่า

● Device Status (สถานะอปุกรณ)์: แสดงสถานะเครือ่งพิมพแ์ละแสดงเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใช้งานท่ีเหลือโดย
ประมาณของอปุกรณส์ิน้เปลือง HP

● สถานะอปุกรณฯ์: แสดงเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใช้งานท่ีเหลืออยู่ โดยประมาณอปุกรณส์ิน้เปลือง HP อายกุารใช้งานท่ี
เหลืออยูจ่รงิอาจแตกตา่งกัน โปรดพิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไม่
สามารถยอมรับได้ อปุกรณส์ิน้เปลืองไมจํ่าเป็นต้องได้รับการเปล่ียน เว้นแตค่ณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้
อีกตอ่ไป

● Device Configuration (ต้ังค่าคอนฟิกอปุกรณ)์: แสดงข้อมลูท่ีพบในหน้าการกําหนดค่าของเครือ่งพิมพ ์

● Network Summary (สรุปเครอืขา่ย): แสดงข้อมลูท่ีพบในหน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ยของเครือ่งพิมพ ์

● Reports (รายงาน): พิมพห์น้าการกําหนดค่าและสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ีเครือ่งพิมพส์ร้างข้ึน

● Job Storage Log (บันทึกการจัดเก็บงาน): แสดงข้อมลูสรุปของงานท้ังหมดท่ีจัดเก็บไว้ ในหน่วยความจําของ
เครือ่งพิมพ ์

(เครือ่งพิมพแ์บบจัดเก็บงานเทา่น้ัน)

● Color Usage Log (บันทึกการใช้ส)ี: แสดงข้อมลูสรุปของงานสท่ีีเครือ่งพิมพทํ์าการพิมพ ์

(เครือ่งพิมพส์เีทา่น้ัน)

● Event Log (บันทึกเหตกุารณ)์: แสดงรายการเก่ียวกับการทํางานและข้อผิดพลาดท้ังหมดของเครือ่งพิมพ ์

● การอนุญาตใช้งานโอเพนซอรส์: แสดงข้อมลูสรุปของใบอนุญาตสําหรับซอฟตแ์วร ์ โอเพนซอรส์ท่ีสามารถใช้กับ
เครือ่งพิมพ ์ ได้
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แถบ ระบบ

ให้คณุสามารถกําหนดค่าเครือ่งพิมพจ์าก
คอมพิวเตอรข์องคณุได้

● Device Information (ข้อมลูอปุกรณ)์: แสดงข้อมลูพ้ืนฐานของเครือ่งพิมพแ์ละบรษัิท

● Paper Setup (การต้ังค่ากระดาษ): เปล่ียนการต้ังค่าการจัดการกระดาษเริม่ต้นของเครือ่งพิมพ ์

● Print Quality (คณุภาพการพิมพ)์: เปล่ียนการต้ังค่าคณุภาพการพิมพเ์ริม่ต้นของเครือ่งพิมพ ์

● Energy Settings (การต้ังค่าพลังงาน): เปล่ียนเวลาเริม่ต้นสําหรับการเข้าสู ่ โหมดพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหรอืปิด
เครือ่งอัตโนมัติ

● Job Storage Setup (การต้ังค่าการจัดเก็บงาน): กําหนดค่าการจัดเก็บงานของเครือ่งพิมพ ์

(เครือ่งพิมพแ์บบจัดเก็บงานเทา่น้ัน)

● Paper Types (ประเภทกระดาษ): กําหนดค่าโหมดการพิมพท่ี์สอดคล้องกับประเภทกระดาษท่ีเครือ่งพิมพ ์
ยอมรับได้

● System Setup (การต้ังค่าระบบ): เปล่ียนแปลงค่าเริม่ต้นระบบของเครือ่งพิมพ ์

● Supply Settings (การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง): เปล่ียนการต้ังค่าสําหรับการแจ้งเตือน Cartridge is low 
(ตลับหมึกเหลือน้อย) และข้อมลูอปุกรณส์ิน้เปลืองอ่ืน ๆ

● Service (บรกิาร): ดําเนินการทําความสะอาดในเครือ่งพิมพ ์

● Save and Restore (บันทึกและเรยีกคืน): บันทึกการต้ังค่าปจจุบันของเครือ่งพิมพล์งในไฟลบ์นคอมพิวเตอร์ 
คณุอาจใช้ ไฟลน้ี์เพ่ือโหลดการต้ังค่าน้ี ให้กับเครือ่งพิมพเ์ครือ่งอ่ืน หรอือาจเก็บไว้เพ่ือให้เครือ่งพิมพก์ลับมาใช้การต้ัง
ค่าน้ี ในภายหลัง

● Administration (การบรหิารระบบ): ต้ังหรอืเปล่ียนรหัสผา่นเครือ่งพิมพ ์เปิดหรอืปิดคณุสมบัติของเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ แท็บ System (ระบบ) สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผา่นได้ หากเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในเครอืขา่ย ให้
ปรกึษาผู้ดแูลระบบกอ่นเปล่ียนการต้ังค่าในแท็บน้ี

แถบ พิมพ ์

ให้คณุสามารถเปล่ียนการต้ังค่าการพิมพเ์ริม่ต้น
จากคอมพิวเตอร ์ ได้

● Printing (การพิมพ)์: เปล่ียนการต้ังค่าพิมพข์องเครือ่งพิมพท่ี์เป็นค่าเริม่ต้น เชน่ จํานวนสําเนา และการวางแนว
กระดาษ ตัวเลือกเหลา่น้ีเป็นตัวเลือกเดียวกันกับท่ีมีอยูบ่นแผงควบคมุ

● PostScript: ปิดหรอืเปิดคณุสมบัติ ข้อผิดพลาดพิมพ ์PS

แถบ แฟกซ ์

(เครือ่งพิมพ ์โทรสารเทา่น้ัน)

● Receive Options (ตัวเลือกการรับ): กําหนดค่าวิธกีารท่ีเครือ่งพิมพจั์ดการโทรสารขาเข้า

● สมดุโทรศัพท:์ เพ่ิมหรอืลบข้อมลูท่ีอยู่ ในสมดุโทรศัพทข์องแฟกซ ์

● Junk Fax List (รายการโทรสารขยะ): ต้ังค่าหมายเลขโทรสารเพ่ือบล็อคไม่ ให้สง่โทรสารมายังเครือ่งพิมพ ์

● Fax Activity Log (บันทึกการใช้งานโทรสาร): ตรวจสอบการใช้งานโทรสารลา่สดุของเครือ่งพิมพ ์

แถบ สแกน

(เครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน)

กําหนดคณุสมบัติ สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย และ สแกนไปยังอีเมล์

● Network Folder Setup (การต้ังค่าโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย): กําหนดค่าโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ยท่ีเครือ่งพิมพบั์นทึก
ไฟลท่ี์สแกน

● การต้ังค่าสแกนไปยังอีเมล:์ เริม่ต้นกระบวนการเพ่ือต้ังค่าคณุสมบัติ สแกนไปยังอีเมล์

● Outgoing E-mail Profiles (โปรไฟลอี์เมลข์าออก): ต้ังค่าอีเมลแ์อดเดรสท่ีจะปรากฏเป็นแอดเดรส “จาก” 
สําหรับอีเมลท้ั์งหมดท่ีสง่จากเครือ่งพิมพ ์

● สมดุท่ีอยูอี่เมล:์ เพ่ิมหรอืลบข้อมลูท่ีอยู่ ในสมดุโทรศัพทข์องอีเมล์

● ตัวเลือกอีเมล:์ กําหนดค่าบรรทัดชือ่เรือ่งและข้อความเน้ือหาเริม่ต้น กําหนดค่าการสแกนเริม่ต้นสําหรับอีเมล์
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แท็บ สําเนา

(เครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน)

ใช้แท็บน้ีเพ่ือเรยีกคืนการต้ังค่าสําเนาเริม่ต้น

แถบ เครอืขา่ย

(เครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น้ัน)

ให้คณุสามารถเปล่ียนการต้ังค่าเครอืขา่ยจาก
คอมพิวเตอรข์องคณุได้

ผู้ดแูลระบบเครอืขา่ยสามารถใช้แท็บน้ีเพ่ือควบคมุการต้ังค่าท่ีเก่ียวข้องกับเครอืขา่ยสําหรับเครือ่งพิมพ ์เมือ่มีการเชือ่มตอ่
กับเครอืขา่ยท่ี ใช้ IP นอกจากน้ี ผู้ดแูลระบบยังสามารถต้ังค่าฟงกชั์น Wi-Fi Direct ได้อีกด้วย แถบน้ีจะไมป่รากฏ เมือ่
เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บคอมพิวเตอรข์องคณุโดยตรง

แถบ HP Web Services ใช้เมนูน้ีเพ่ือต้ังค่าและใช้เครือ่งมือทางเว็บตา่งๆ กับเครือ่งพิมพ ์
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การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Utility สําหรับ OS X
ใช้ HP Utility เพ่ือตรวจสอบสถานะเครือ่งพิมพ ์หรอืเพ่ือดหูรอืเปล่ียนแปลงการต้ังค่าเครือ่งพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์

คณุสามารถใช้ HP Utility เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่ด้วยสาย USB หรอืเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย TCP/IP

เปิด HP Utility

1. ท่ีคอมพิวเตอร ์เปิดโฟลเดอร ์Applications (แอปพลิเคชัน)

2. เลือก HP แล้วเลือก HP Utility.

คณุสมบัติของ HP Utility

แถบเครือ่งมือ HP Utility มีรายการเหลา่น้ี:

● Devices (อปุกรณ)์: คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือแสดงหรอืซอ่นผลิตภัณฑ ์Mac ท่ี HP Utility พบ

● All Settings (การต้ังค่าท้ังหมด): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือกลับไปท่ีมมุมองหลัก HP Utility

● HP Support: คลิกปุ่มน้ีเพ่ือเปิดเบราเซอรแ์ละไปท่ีเว็บไซตส์นับสนุนของ HP

● Supplies (อปุกรณส์ิน้เปลือง): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเว็บไซตข์อง HP SureSupply

● Registration (การลงทะเบียน): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเว็บไซตก์ารลงทะเบียนของ HP

● Recycling (การรี ไซเคิล): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเว็บไซต์ โครงการรี ไซเคิลของ HP Planet Partners

HP Utility ประกอบด้วยหน้าตา่งๆ ท่ีคณุเปิดได้ด้วยการคลิกในรายการ All Settings (การต้ังค่าท้ังหมด) ตารางตอ่ไปน้ีจะอธบิายสิง่ท่ีคณุ
สามารถทําได้จาก HP Utility

รายการ คําอธบิาย

Supplies Status (สถานะของวัสดสุิน้เปลือง) แสดงสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองของเครือ่งพิมพ ์และลิงคสํ์าหรับการสัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองออนไลน์

Device Information (ข้อมลูเครือ่ง) แสดงข้อมลูเก่ียวกับเครือ่งพิมพท่ี์เลือกในขณะน้ี รวมถึง ID บรกิารของเครือ่งพิมพ ์(หากได้รับการกําหนด), เวอร ์
ชันของเฟิรม์แวร ์(เวอรชั์น FW),หมายเลขผลิตภัณฑ ์และ IP แอดเดรส

Commands (คําสัง่) สง่ตัวอักขระพิเศษหรอืคําสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพห์ลังจากงานพิมพเ์สรจ็

หมายเหต:ุ ตัวเลือกน้ีจะใช้ ได้เฉพาะหลังจากท่ีคณุเปิดเมนู View (ด)ู และเลือกตัวเลือกรายการ Show 
Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสงู) เทา่น้ัน

Color Usage (การใช้ส)ี

(เครือ่งพิมพส์เีทา่น้ัน)

แสดงข้อมลูเก่ียวกับงานสท่ีีเครือ่งพิมพทํ์าการพิมพ ์

File Upload (อัป โหลดไฟล)์ ถา่ยโอนไฟลจ์ากคอมพิวเตอร ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์คณุสามารถอัปโหลดไฟลป์ระเภทตอ่ไปน้ี ได้:

○ HP LaserJet printer command language (.PRN)

○ Portable document format (.PDF)

○ Postscript (.PS)

○ Text (.TXT)
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รายการ คําอธบิาย

Power Management (การจัดการพลังงาน) กําหนดค่าการประหยัดของเครือ่งพิมพ ์

Update Firmware (อัปเดตเฟิรม์แวร)์ ถา่ยโอนไฟลอั์ปเดตเฟิรม์แวร ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ตัวเลือกน้ีจะใช้ ได้เฉพาะหลังจากท่ีคณุเปิดเมนู View (ด)ู และเลือกตัวเลือกรายการ Show 
Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสงู) เทา่น้ัน

HP Connected เข้าถึงเว็บไซตข์อง HP Connected

Message Center (ศนูยข้์อความ) แสดงเหตกุารณข้์อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับเครือ่งพิมพ ์

Duplex Mode (โหมดพิมพส์องด้าน)

(เครือ่งพิมพส์องด้านเทา่น้ัน)

เปิดโหมดการพิมพส์องด้านอัตโนมัติ

Network Settings (การต้ังค่าเครอืขา่ย)

(เครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น้ัน)

กําหนดค่าเครอืขา่ย เชน่ การต้ังค่า IPv4, การต้ังค่า IPv6, การต้ังค่า Bonjour และการต้ังค่าอ่ืนๆ

Supplies Management (การจัดการอปุกรณส์ิน้
เปลือง)

กําหนดค่าการตอบสนองของเครือ่งพิมพเ์มือ่อปุกรณส์ิน้เปลืองใกล้จะหมดอายกุารใช้งานท่ีประมาณไว้

Trays Configuration (การกําหนดถาด) กําหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสําหรับแตล่ะถาด

Additional Settings (การต้ังค่าเพ่ิมเติม) เปิด HP Embedded Web Server (EWS) ของเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ไมส่นับสนุนการเชือ่มตอ่ USB

Proxy Server Settings (การต้ังค่าเซริฟ์เวอรพ์รอ็ก
ซี)่

กําหนดค่าเซริฟ์เวอรพ์รอ็กซีข่องเครือ่งพิมพ ์

Basic Fax Settings (การต้ังค่าแฟกซพ้ื์นฐาน)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

ต้ังค่าฟิลด์ ในหัวโทรสารและกําหนดวิธท่ีีเครือ่งพิมพจ์ะรับสายเรยีกเข้า

Fax Forwarding (การสง่ตอ่โทรสาร)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้สง่โทรสารขาเข้าไปยังหมายเลขอ่ืน

Fax Logs (บันทึกของแฟกซ)์

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

ดบัูนทึกของแฟกซท้ั์งหมด

Fax Speed Dials (แฟกซด์ว่น)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

เพ่ิมหมายเลขแฟกซ ์ ในรายการโทรดว่น

Junk Fax Blocking (บล็อกแฟกซข้์อความโฆษณา)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

จัดเก็บหมายเลขแฟกซท่ี์คณุต้องการบล็อก

Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล)์

(เครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน)

เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สําหรับการกําหนดการต้ังค่าสําหรับการสแกนไปยังอีเมล์

Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร ์
เครอืขา่ย)

(เครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน)

เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สําหรับการกําหนดการต้ังค่าสําหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร ์
เครอืขา่ย
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กําหนดค่าเครอืขา่ย IP
● บทนํา

● ข้อสงวนสทิธิเ์ก่ียวกับการใช้เครือ่งพิมพร์ว่มกัน

● ดหูรอืเปล่ียนการต้ังค่าเครอืขา่ย

● การเปล่ียนชือ่เครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย

● กําหนดค่าพารามิเตอร ์IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคมุ

● การต้ังค่าความเรว็ลิงคแ์ละ Duplex

บทนํา
ใช้สว่นตอ่ไปน้ีเพ่ือกําหนดค่าการต้ังค่าเครอืขา่ยของเครือ่งพิมพ ์

ข้อสงวนสทิธิเ์ก่ียวกับการใช้เครือ่งพิมพร์ว่มกัน
HP ไมส่นับสนุนเครอืขา่ยแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคณุสมบัติดังกลา่วเป็นฟงกชั์นของระบบปฏิบัติการของ Microsoft และไม่ ใช่
ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพข์อง HP ไปท่ี Microsoft www.microsoft.com

ดหูรอืเปล่ียนการต้ังค่าเครอืขา่ย
ใช้ HP Embedded Web Server เพ่ือดหูรอืเปล่ียนแปลงการกําหนดค่า IP

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):
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a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือ
แสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะ

ปุ่ ม เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่  หรอืปุ่ ม Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. คลิกแท็บ Networking (เครอืขา่ย) เพ่ือดขู้อมลูเครอืขา่ย เปล่ียนการต้ังค่าตามต้องการ

การเปล่ียนชือ่เครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย
ในการเปล่ียนชือ่เครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ยเพ่ือให้สามารถระบุได้ โดยไมซ้ํ่ากัน ให้ ใช้ HP Embedded Web Server

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือ
แสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะ

ปุ่ ม เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่  หรอืปุ่ ม Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์
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b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. เปิดแท็บ ระบบ

3. ในหน้า Device Information (ข้อมลูอปุกรณ)์ ชือ่เครือ่งพิมพเ์ริม่ต้นจะอยู่ ในฟิลด ์Device Description (คําอธบิายอปุกรณ)์ คณุ
สามารถเปล่ียนแปลงชือ่น้ีเพ่ือระบุเครือ่งพิมพน้ี์ โดยไมซ้ํ่ากันได้

หมายเหต:ุ การป้อนข้อมลูในฟิลดอ่ื์นในหน้าสามารถทําหรอืไมก็่ ได้

4. คลิกปุ่ ม ใช้ เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง

กําหนดค่าพารามิเตอร ์IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคมุ
ใช้เมนูแผงควบคมุเพ่ือต้ังค่าแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่ต้นด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:
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● การต้ังค่าเครอืขา่ย

● วิธกํีาหนดค่า IPv4

● ด้วยตนเอง

3. ใช้ปุ่ มลกูศรและปุ่ ม OK เพ่ือป้อน IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่ต้น แล้วแตะปุ่ ม OK เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ม การต้ังค่า 

2. เล่ือนและแตะเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย

3. แตะเมนู วิธกํีาหนดค่าแบบ IPv4 แล้วแตะปุ่ ม ด้วยตนเอง

4. ใช้แผงปุ่ มกดบนหน้าจอสัมผัสเพ่ือป้อน IP แอดเดรส และแตะปุ่ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ่ือยืนยัน

5. ใช้แผงปุ่ มกดบนหน้าจอสัมผัสเพ่ือป้อนซับเน็ตมาสก ์และแตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ่ือยืนยัน

6. ใช้แผงปุ่ มกดบนหน้าจอสัมผัสเพ่ือป้อนเกตเวยเ์ริม่ต้น และแตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ่ือยืนยัน

การต้ังค่าความเรว็ลิงคแ์ละ Duplex

หมายเหต:ุ ข้อมลูน้ี ใช้กับเครอืขา่ย Ethernet เทา่น้ัน ไมส่ามารถใช้ ได้กับเครอืขา่ยแบบไร้สาย

ความเรว็ลิงคแ์ละโหมดการติดตอ่สือ่สารของเซริฟ์เวอรก์ารพิมพจ์ะต้องตรงกับฮับเครอืขา่ย ในสถานการณส์ว่นใหญ ่ให้ปลอ่ยเครือ่งพิมพ ์ ไว้
ในโหมดอัตโนมัติ การเปล่ียนแปลงการต้ังค่าความเรว็ในการเชือ่มตอ่และ Duplex ท่ี ไมถ่กูต้อง อาจทําให้เครือ่งพิมพ ์ ไมส่ามารถสือ่สารกับ
อปุกรณเ์ครอืขา่ยอ่ืนได้ ในการเปล่ียนแปลง ให้ ใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ การต้ังค่าเครือ่งพิมพต้์องตรงกับการต้ังค่าสําหรับอปุกรณเ์ครอืขา่ย (ฮับเครอืขา่ย, สวิตช,์ เกตเวย,์ เราเตอร ์หรอื
คอมพิวเตอร)์

หมายเหต:ุ การเปล่ียนการต้ังค่าเหลา่น้ีจะทําให้เครือ่งพิมพปิ์ดแล้วเปิดใหม ่ทําการเปล่ียนแปลงเฉพาะเมือ่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้ทํางานอะไร
เทา่น้ัน

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)
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2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าเครอืขา่ย

● ความเรว็ลิงค์

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● อัตโนมัติ: เซริฟ์เวอรก์ารพิมพจ์ะกําหนดค่าโดยอัตโนมัติสําหรับความเรว็ลิงคแ์ละโหมดการติดตอ่สงูสดุท่ีอนุญาตให้ ใช้บนเครอื
ขา่ย

● 10T Full: 10 เมกะไบตต์อ่วินาที (Mbps), full-duplex operation

● 10T Half: 10 Mbps, half-duplex operation

● 100TX Full: 100 Mbps, full-duplex operation

● 100TX Half: 100 Mbps, half-duplex operation

● 1000T Full: 1000 Mbps, full-duplex operation

4. แตะปุ่ ม บันทึก หรอืกดปุ่ ม OK เครือ่งพิมพจ์ะปิดแล้วเปิดใหม่
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คณุสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเครือ่งพิมพ ์
บทนํา

เครือ่งพิมพมี์คณุสมบัติความปลอดภัยหลายอยา่งเพ่ือจํากัดบุคคลท่ีเข้าถึงการกําหนดค่า เพ่ือรักษาความปลอดภัยข้อมลู และเพ่ือป้องกัน
การเข้าถึงสว่นประกอบฮารด์แวรท่ี์มีค่า

● กําหนดหรอืเปล่ียนรหัสผา่นระบบโดยใช้ Embedded Web Server

● ล็อคแผงเสยีบหน่วยความจํา

กําหนดหรอืเปล่ียนรหัสผา่นระบบโดยใช้ Embedded Web Server

กําหนดรหัสผา่นสําหรับผู้ดแูลระบบในการเข้าใช้งานเครือ่งพิมพแ์ละ HP Embedded Web Server เพ่ือให้ผู้ ใช้งานท่ี ไม่ ได้รับอนุญาตไม่
สามารถเปล่ียนการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ได้

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. เปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) ของ HP:

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือ
แสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะ

ปุ่ ม เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่  หรอืปุ่ ม Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด  เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์
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b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยัง
เว็บไซต ์การเข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

2. ในแท็บ System (ระบบ) ให้คลิกลิงค ์Administration (การดแูลระบบ) ในบานหน้าตา่งนําทางด้านซ้าย

3. ในพ้ืนท่ีชือ่ Product Security (ความปลอดภัยผลิตภัณฑ)์ ให้ป้อนรหัสผา่นในฟิลด ์Password (รหัสผา่น)

4. ป้อนรหัสผา่นอีกคร้ังในฟิลด ์Confirm Password (ยืนยันรหัสผา่น)

5. คลิกปุ่ ม ใช้

หมายเหต:ุ จดรหัสผา่นเก็บไว้ และจัดเก็บไว้ ในท่ีๆ ปลอดภัย

ล็อคแผงเสยีบหน่วยความจํา
ฟอรแ์มตเตอรมี์ชอ่งท่ีคณุสามารถใช้ตอ่สายล็อคได้ การล็อคฟอรแ์มตเตอรช์ว่ยป้องกันไม่ ให้คนอ่ืนนําชิ้นสว่นท่ีมีค่าออกมาได้
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กําหนดค่าโหมดพิมพเ์งียบ

บทนํา
เครือ่งพิมพน้ี์มี โหมดเงียบท่ีลดเสยีงระหวา่งการพิมพ ์เมือ่เปิดโหมดเงียบ เครือ่งพิมพจ์ะพิมพง์านช้าลง

หมายเหต:ุ โหมดพิมพเ์งียบจะลดความเรว็การพิมพข์องเครือ่งพิมพ ์ซึง่อาจปรับปรุงคณุภาพการพิมพ ์ ได้

ใช้หน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ีเพ่ือกําหนดค่าโหมดพิมพเ์งียบ

วิธท่ีีหน่ึง: กําหนดค่าโหมดพิมพเ์งียบจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

● การต้ังค่าระบบ

● โหมดพิมพเ์งียบ

3. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: เลือก เปิด แล้วกด OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: แตะ On (เปิด)
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วิธท่ีีสอง: กําหนดค่าโหมดพิมพเ์งียบจาก HP Embedded Web Server (EWS)

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า  เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP 
แอดเดรส เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงในหน้าการกําหนดค่าเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความระบุวา่การเข้าถึงเว็บไซตอ์าจไมป่ลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพ่ือดําเนินตอ่ไปยังเว็บไซต ์การ
เข้าถึงเว็บไซตน้ี์จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์

3. คลิกแท็บ ระบบ

4. ในบานหน้าตา่งการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงค ์ประเภทกระดาษ

5. จากรายการดรอปดาวน ์โหมดพิมพเ์งียบ ให้เเลือก เปิด คลิก ใช้
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การต้ังค่าการประหยัดพลังงาน
● บทนํา

● พิมพด้์วย EconoMode

● ต้ังค่าพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ ได้ ใช้งาน

● ต้ังค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจากไม่ ได้ ใช้งาน และกําหนดค่าให้เครือ่งพิมพ ์ ใช้พลังงาน 1 วัตตห์รอืน้อยกวา่

● ต้ังค่าหน่วงเวลาปิดเครือ่ง

บทนํา
เครือ่งพิมพมี์คณุสมบัติประหยัดหลายอยา่งเพ่ือชว่ยประหยัดพลังงานและอปุกรณส์ิน้เปลือง

พิมพด้์วย EconoMode

เครือ่งพิมพน้ี์มีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเ์อกสารฉบับรา่ง การใช้ โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แตก็่จะทําให้
คณุภาพการพิมพล์ดลงเชน่กัน

HP ไมแ่นะนําให้ ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมึกอาจเหลืออยูน่านเกินกวา่อายขุองชิ้นสว่นใน
ตลับผงหมึก หากคณุภาพการพิมพเ์ริม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือกน้ีอยู่ ในไดรเวอรก์ารพิมพข์องคณุ คณุสามารถต้ังค่าได้ โดยใช้ HP Embedded Web Server

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลอ่งกาเครือ่งหมาย EconoMode

ต้ังค่าพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ ได้ ใช้งาน
ใช้เมนูแผงควบคมุเพ่ือต้ังค่าระยะเวลาท่ีวา่งกอ่นท่ีเครือ่งจะเข้าสู ่ โหมดประหยัดพักเครือ่ง

ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ีเพ่ือเปล่ียนการต้ังค่าพักเครือ่ง/อัตโนมัติปิดหลังจาก:
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หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● พักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

3. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

ต้ังค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจากไม่ ได้ ใช้งาน และกําหนดค่าให้เครือ่งพิมพ ์ ใช้พลังงาน 1 วัตตห์รอืน้อยกวา่
ใช้เมนูแผงควบคมุเพ่ือต้ังค่าระยะเวลากอ่นปิดเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ หลังจากเครือ่งพิมพปิ์ดเครือ่ง การใช้พลังงานจะเทา่กับ 1 วัตตห์รอืน้อยกวา่

ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ีเพ่ือเปล่ียนการต้ังค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก:
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หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● ปิดเครือ่งหลังจาก

3. เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก

หมายเหต:ุ ค่าเริม่ต้นคือ 4 ชัว่โมง

ต้ังค่าหน่วงเวลาปิดเครือ่ง
ใช้เมนูแผงควบคมุเพ่ือเลือกวา่เครือ่งพิมพจ์ะหน่วงเวลาปิดเครือ่งหลังจากกดปุ่มเปิด/ปิดหรอืไม่

ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ีเพ่ือเปล่ียนการต้ังค่าหน่วงเวลาปิดเครือ่ง:
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หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● Delay Shut Down (หน่วงเวลาปิดเครือ่ง)

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกหน่วงเวลา:

● ไมห่น่วงเวลา: เครือ่งพิมพจ์ะปิดเครือ่งหลังจากไมมี่การใช้งานชว่งระยะเวลาหน่ึงท่ีกําหนดโดยการต้ังค่าปิดระบบหลังจาก

● เมือ่พอรต์ทํางานอยู:่ เมือ่เลือกตัวเลือกน้ี เครือ่งพิมพจ์ะไมปิ่ดเครือ่งยกเว้นพอรต์ท้ังหมดไม่ ได้ ใช้งาน การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
หรอืการเชือ่มตอ่โทรสารท่ี ใช้งานจะป้องกันไม่ ให้เครือ่งพิมพปิ์ดเครือ่ง
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อัปเดตเฟิรม์แวร ์
HP จะมีการอัปเดตเครือ่งพิมพเ์ป็นระยะๆ, แอปพลิเคชัน Web Services ใหม ่และคณุสมบัติ ใหม่ ในแอปพลิเคชัน Web Services ท่ีมีอยู ่
ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ืออัปเดตเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพสํ์าหรับเครือ่งพิมพเ์ดียว เมือ่คณุอัปเดตเฟิรม์แวร ์แอปพลิเคชัน Web Service จะ
อัปเดตโดยอัตโนมัติ

มีสองวิธท่ีี ได้รับการสนับสนุนในการดําเนินการอัปเดตเฟิรม์แวรบ์นเครือ่งพิมพน้ี์ ใช้หน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ีเทา่น้ันเพ่ืออัปเดตเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพ ์

วิธท่ีีหน่ึง: อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยใช้แผงควบคมุ
ใช้ข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือโหลดเฟิรม์แวรจ์ากแผงควบคมุ (สําหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น้ัน) และ/หรอืต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้ โหลดอัป
เดตเฟิรม์แวร ์ ในอนาคตโดยอัตโนมัติ สําหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่ USB ให้ข้ามไปท่ีวิธท่ีีสอง

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด:

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สาย (Ethernet) หรอืไร้สายท่ีมีการเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ตแล้ว

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ตเพ่ืออัปเดตเฟิรม์แวรผ์า่นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

2. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

3. เปิดเมนู บรกิาร แล้วเปิดเมนู การอัปเดต LaserJet

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือก การอัปเดต LaserJet ในรายการ ให้ ใช้วิธท่ีีสอง

4. เลือก ตรวจหาการอัปเดต เพ่ือตรวจสอบการอัปเดต
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หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพจ์ะตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอรชั์นใหมก่วา่ กระบวนการอัปเดตจะเริม่ต้นโดย
อัตโนมัติ

5. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยอัตโนมัติเมือ่มีการอัปเดต

บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

เปิดเมนู บรกิาร เปิดเมนู การอัปเดต LaserJet แล้วเลือกเมนู จัดการการอัปเดต

ต้ังค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช ่แล้วต้ังค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส:

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สาย (Ethernet) หรอืไร้สายท่ีมีการเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ตแล้ว

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ตเพ่ืออัปเดตเฟิรม์แวรผ์า่นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ม การต้ังค่า 

3. เล่ือนและเปิดเมนู บรกิาร แล้วเปิดเมนู การอัปเดต LaserJet

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือก การอัปเดต LaserJet ในรายการ ให้ ใช้วิธท่ีีสอง

4. แตะ ตรวจหาการอัปเดตตอนน้ี เพ่ือตรวจสอบการอัปเดต

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพจ์ะตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอรชั์นใหมก่วา่ กระบวนการอัปเดตจะเริม่ต้นโดย
อัตโนมัติ

5. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยอัตโนมัติเมือ่มีการอัปเดต

จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ม การต้ังค่า 

เปิดเมนู บรกิาร เปิดเมนู การอัปเดต LaserJet แล้วเลือกเมนู จัดการการอัปเดต

ต้ังค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช ่แล้วต้ังค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด

วิธท่ีีสอง: อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยใช้ Firmware Update Utility

ใช้ข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือดาวน์ โหลดและติดต้ัง Firmware Update Utility จาก HP.com ด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ วิธน้ีีเป็นตัวเลือกเดียวในการอัปเดตเฟิรม์แวรสํ์าหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่กับคอมพิวเตอรผ์า่นสาย USB และยังใช้กับ
เครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยได้ด้วย

หมายเหต:ุ คณุต้องติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพเ์พ่ือใช้วิธน้ีี

1. ไปท่ี www.hp.com/support เลือกภาษาของประเทศ/พ้ืนท่ีของคณุ คลิกลิงค ์รับซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร ์พิมพช์ือ่เครือ่งพิมพล์งใน
ชอ่งค้นหา กดปุ่ ม Enter แล้วเลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการของผลลัพธก์ารค้นหา

2. เลือกระบบปฏิบัติการ

3. ภายใต้สว่น Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility

4. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกคร้ัง
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5. เมือ่ยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการดรอปดาวน ์แล้วคลิก Send Firmware

หมายเหต:ุ ในการพิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบเวอรชั์นเฟิรม์แวรท่ี์ติดต้ังกอ่นหรอืหลังกระบวนการอัปเดต ให้คลิก Print 
Config

6. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือทําการติดต้ังจนเสรจ็สมบูรณ ์แล้วคลิกปุ่ม Exit เพ่ือปิดยูทิลิตี
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9 การแก้ปญหา

● การสนับสนุนลกูค้า

● ระบบวิธี ใช้ท่ีแผงควบคมุ (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้

● ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรอื “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏข้ึนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

● เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษหรอืป้อนกระดาษผิดพลาด

● นํากระดาษท่ีติดออก

● ทําความสะอาดชดุประกอบฟิลม์ท่ีเปล่ียนได้ของ ADF

● ปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ ์

● ปรับปรุงคณุภาพของสําเนาและการสแกน

● ปรับปรุงคณุภาพของภาพโทรสาร

● แก้ปญหาเครอืขา่ยแบบใช้สาย

● การแก้ปญหาเครอืขา่ยแบบไร้สาย

● แก้ ไขปญหาโทรสาร

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ข้อมลูตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/
support/ljM227MFP

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วรแ์ละเฟิรม์แวร ์
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● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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การสนับสนุนลกูค้า
ขอบรกิารสนับสนุนทางโทรศัพทสํ์าหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคณุ

เตรยีมข้อมลูชือ่เครือ่ง หมายเลขซเีรยีล วันท่ีซื้อ และคําอธบิายปญหาให้พร้อม

หมายเลขโทรศัพทข์องแตล่ะประเทศ/พ้ืนท่ีจะอยู่ ในแผน่เอกสารในกลอ่งเครือ่งพิมพ ์
หรอืท่ี support.hp.com

รับการสนับสนุนทางอินเทอรเ์น็ต 24 ชัว่โมง และดาวน์ โหลดยูทิลิตีซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอร ์

www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/
ljM227MFP

สัง่ซื้อบรกิารหรอืข้อตกลงในการบาํรุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์ www.register.hp.com

THWW การสนับสนุนลกูค้า 135

http://support.hp.com/
http://www.hp.com/support/ljM148MFP
http://www.hp.com/support/ljM227MFP
http://www.hp.com/support/ljM227MFP
http://www.hp.com/go/carepack
http://www.register.hp.com


ระบบวิธี ใช้ท่ีแผงควบคมุ (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
เครือ่งพิมพน้ี์มีระบบวิธี ใช้ ในตัวซึง่จะอธบิายเก่ียวกับการใช้หน้าจอแตล่ะหน้าจอ ในการเปิดระบบวิธี ใช้ ให้แตะปุ่ มวิธี ใช้  ท่ีมมุซ้ายลา่งของ
หน้าจอ

สําหรับบางหน้าจอ วิธี ใช้จะเปิดเมนูท่ัวไปท่ีคณุสามารถค้นหาหัวข้อท่ีต้องการ คณุสามารถเบราส ์ ไปยังโครงสร้างเมนูโดยแตะท่ีปุ่ มในเมนู

หน้าจอวิธี ใช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนําข้ันตอนตา่งๆ เชน่ การแก้ปญหากระดาษติด

สําหรับหน้าจอท่ีมีการต้ังค่าสําหรับแตล่ะงานไว้ วิธี ใช้จะแสดงหัวข้อท่ีอธบิายถึงตัวเลือกในหน้าจอน้ัน

หากเครือ่งพิมพแ์จ้งเตือนคณุเก่ียวกับข้อผิดพลาดหรอืคําเตือน ให้แตะปุ่ มวิธี ใช้  เพ่ือเปิดข้อความท่ีอธบิายถึงปญหา ข้อความน้ียังมีคํา
แนะนําท่ีชว่ยในการแก้ปญหาด้วย
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นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้
การเรยีกคืนค่าเริม่ต้นจากโรงงานจะทําให้การต้ังค่าเครือ่งพิมพแ์ละเครอืขา่ยท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โดยจะไมร่เีซต็
จํานวนหน้า หรอืขนาดถาด ในการเรยีกคืนเครือ่งพิมพเ์ป็นการต้ังค่าเริม่ต้นจากโรงงาน ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี

ข้อควรระวัง: การเรยีกคืนค่าเริม่ต้นจากโรงงานจะทําให้การต้ังค่าท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงาน และลบหน้าท่ีจัดเก็บใน
หน่วยความจํา

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

● บรกิาร

● เรยีกคืนค่าเริม่ต้น

3. แตะหรอืกดปุ่ ม OK

เครือ่งพิมพจ์ะเริม่ต้นใหม่ โดยอัตโนมัติ
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ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรอื “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏข้ึนบนแผง
ควบคมุเครือ่งพิมพ ์

ตลับหมึกเหลือน้อย: เครือ่งพิมพจ์ะแสดงเมือ่ตลับหมึกเหลือน้อย อายกุารใช้งานแท้จรงิท่ีเหลืออยูข่องตลับหมึกอาจแตกตา่งกัน โปรด
พิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้ ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนตลับหมึกในขณะน้ี

ตลับหมึกเหลือน้อยมาก: เครือ่งพิมพจ์ะแสดงเมือ่ตลับหมึกเหลือน้อยมาก อายกุารใช้งานแท้จรงิท่ีเหลืออยูข่องตลับหมึกอาจแตกตา่งกัน 
โปรดพิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้ ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนตลับหมึกในขณะ
น้ี เว้นแตค่ณุภาพการพิมพ ์ ไมเ่ป็นท่ีพอใจอีกตอ่ไป

เมือ่ตลับหมึกของ HP มีระดับ เหลือน้อยมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับหมึกน้ันจะสิน้สดุลง

เปล่ียนการต้ังค่า “น้อยมาก”
คณุสามารถเปล่ียนแปลงวิธกีารทํางานของเครือ่งพิมพเ์มือ่อปุกรณส์ิน้เปลืองถึงสถานะต่ํามากได้ คณุไมจํ่าเป็นต้องต้ังค่าเหลา่น้ี ใหมเ่มือ่ติด
ต้ังตลับหมึกใหม่

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง
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● ตลับหมึกสดํีา หรอื ตลับหมึกสี

● การต้ังค่าแบบต่ํามาก

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● เลือกตัวเลือก ดําเนินการตอ่ เพ่ือต้ังค่าให้เครือ่งพิมพแ์จ้งเตือนเมือ่ตลับหมึกเหลือน้อยมาก แตส่ามารถพิมพต์อ่ได้

● เเลือกตัวเลือก หยดุ เพ่ือต้ังค่าให้เครือ่งพิมพห์ยดุพิมพจ์นกวา่คณุจะเปล่ียนตลับหมึก

● เลือกตัวเลือก พรอมต ์เพ่ือต้ังค่าให้เครือ่งพิมพห์ยดุพิมพ ์และแจ้งให้คณุเปล่ียนตลับหมึก คณุสามารถรับข้อความแจ้งน้ันและ
ดําเนินการพิมพต์อ่ได้ ตัวเลือกท่ีต้ังค่าได้ของลกูค้าของเครือ่งพิมพน้ี์คือ "พรอมตเ์ตือนฉันเมือ่ถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 
หน้า, 400 หน้า หรอืไมเ่ตือน" ตัวเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายให้แกล่กูค้า แต่ ไม่ ได้แสดงวา่หน้าเหลา่น้ีจะมีคณุภาพการ
พิมพท่ี์ยอมรับได้

สําหรับเครือ่งพิมพท่ี์มีความสามารถโทรสาร

เมือ่ต้ังค่าเครือ่งพิมพด้์วยตัวเลือก หยดุ หรอื พรอมต ์มี โอกาสท่ี โทรสารจะไมทํ่าการพิมพเ์มือ่เครือ่งพิมพทํ์าการพิมพต์อ่ เหตกุารณน้ี์อาจ
เกิดข้ึนได้หากเครือ่งพิมพข์องคณุรับข้อความโทรสารมากเกินกวา่ท่ีหน่วยความจําจะเก็บได้ ในขณะท่ีเครือ่งพิมพกํ์าลังรอ

เครือ่งพิมพจ์ะสามารถพิมพ ์โทรสารได้ โดยไมติ่ดขัดเมือ่หมึกพิมพอ์ยู่ ในเกณฑต่ํ์ามาก หากคณุเลือกตัวเลือก ดําเนินการตอ่ สําหรับตลับ
หมึก แตค่ณุภาพการพิมพอ์าจลดลง

สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง

สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อผา่นผู้ ให้บรกิาร ติดตอ่ผู้ ให้บรกิารท่ี ได้รับสทิธิจ์าก HP

สัง่ซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS) ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอรท่ี์รองรับในคอมพิวเตอรข์องคณุ ให้ป้อน IP แอดเดรส
ของเครือ่งพิมพ ์หรอืชือ่โฮสต์ ในชอ่งแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ ไปยังเว็บไซต ์HP 
SureSupply ซึง่ให้ตัวเลือกสําหรับการซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองของแท้จาก HP
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เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษหรอืป้อนกระดาษผิดพลาด

บทนํา
โซลชัูนตอ่ไปน้ีจะชว่ยแก้ ไขปญหาหากเครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษจากถาดหรอืดึงกระดาษหลายแผน่ในคร้ังเดียว สถานการณเ์หลา่น้ีอาจ
ทําให้กระดาษติด

● เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษ

● เครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่

● อปุกรณป้์อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรอืดึงกระดาษหลายแผน่

เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษ
หากเครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษจากถาด ให้ลองแก้ ไขดังน้ี

1. เปิดเครือ่งพิมพแ์ละนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก ตรวจสอบวา่ไมมี่กระดาษท่ีฉีกขาดเหลืออยู่ ในเครือ่งพิมพ ์

2. ใสก่ระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพ ์

3. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ต้ังค่าขนาดและประเภทกระดาษถกูต้องบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

4. ตรวจสอบวา่ตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด 
ลกูศรบนตัวก้ันถาดควรตรงกับเครือ่งหมายบนถาด

หมายเหต:ุ อยา่ปรับตัวก้ันกระดาษชดิกับปึกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตําแหน่งหรอืเครือ่งหมายในถาด 
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5. ตรวจสอบวา่ความชื้นในห้องอยูภ่ายในข้อกําหนดของเครือ่งพิมพน้ี์ และกระดาษจัดเก็บอยู่ ในบรรจุภัณฑท่ี์ยังไมเ่ปิด กระดาษรมีสว่น
ใหญท่ี่จําหน่ายมีหอ่กันความชื้นเพ่ือให้กระดาษแห้ง

ในสภาพแวดล้อมความช้ืนสงู กระดาษท่ีด้านบนของปึกกระดาษในถาดสามารถดดูซับความชื้น และอาจมีลักษณะไมส่มํา่เสมอหรอื
เป็นคล่ืน ในกรณีน้ี ให้นํากระดาษด้านบน 5 ถึง 10 แผน่ออกจากปึกกระดาษ

ในสภาพแวดล้อมความช้ืนต่ํา ไฟฟ้าสถิตสว่นเกินอาจทําให้แผน่กระดาษติดกัน ในกรณีน้ี ให้นํากระดาษออกจากถาด และงอปึก
กระดาษโดยจับท่ีปลายแตล่ะข้าง และยกปลายข้ึนให้เป็นรูปตัว U จากน้ัน หมนุปลายลงเพ่ือกลับด้านรูปตัว U จากน้ัน ให้จับแตล่ะด้าน
ของปึกกระดาษ และทําซ้ําข้ันตอนน้ี กระบวนการน้ีปลอ่ยกระดาษทีละแผน่โดยไมทํ่าให้เกิดไฟฟ้าสถิต จัดปึกกระดาษกับโต๊ะกอ่นนํา
กลับไป ใส่ ในถาด

ภาพ 9-1  เทคนิคสําหรับการงอปึกกระดาษ

1 2

6. ตรวจสอบแผงควบคมุเครือ่งพิมพเ์พ่ือดวูา่กําลังแสดงข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรอืไม ่ใสก่ระดาษ และดําเนินการตอ่

7. ลกูกล้ิงด้านบนถาดอาจปนเป้ือน ทําความสะอาดลกูกล้ิงด้วยผ้าไร้ขนชบุน้ําอุน่หมาดๆ ใช้น้ํากล่ัน หากมี

ข้อควรระวัง: อยา่พน่น้ําลงบนเครือ่งพิมพ ์โดยตรง ให้พน่น้ําลงบนผ้าหรอืชบุผ้าในน้ําและบิดน้ําออกกอ่นทําความสะอาดลกูกล้ิง

เครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่
หากเครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่จากถาด ให้ลองแก้ ไขดังน้ี

1. นําปึกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมนุ 180 และพลิกไปมา อยา่คลีก่ระดาษออก ใสปึ่กกระดาษกลับลงในถาด

หมายเหต:ุ การกรดีกระดาษทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต แทนการกรดีกระดาษ ให้งอปึกกระดาษโดยจับท่ีปลายแตล่ะข้าง และยกปลายข้ึน
ให้เป็นรูปตัว U จากน้ัน หมนุปลายลงเพ่ือกลับด้านรูปตัว U จากน้ัน ให้จับแตล่ะด้านของปึกกระดาษ และทําซ้ําข้ันตอนน้ี กระบวนการ
น้ีปลอ่ยกระดาษทีละแผน่โดยไมทํ่าให้เกิดไฟฟ้าสถิต จัดปึกกระดาษกับโต๊ะกอ่นนํากลับไป ใส่ ในถาด
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ภาพ 9-2  เทคนิคสําหรับการงอปึกกระดาษ

1 2

2. ใช้กระดาษท่ีตรงตามข้อกําหนดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพน้ี์เทา่น้ัน

3. ตรวจสอบวา่ความชื้นในห้องอยูภ่ายในข้อกําหนดของเครือ่งพิมพน้ี์ และกระดาษจัดเก็บอยู่ ในบรรจุภัณฑท่ี์ยังไมเ่ปิด กระดาษรมีสว่น
ใหญท่ี่จําหน่ายมีหอ่กันความชื้นเพ่ือให้กระดาษแห้ง

ในสภาพแวดล้อมความช้ืนสงู กระดาษท่ีด้านบนของปึกกระดาษในถาดสามารถดดูซับความชื้น และอาจมีลักษณะไมส่มํา่เสมอหรอื
เป็นคล่ืน ในกรณีน้ี ให้นํากระดาษด้านบน 5 ถึง 10 แผน่ออกจากปึกกระดาษ

ในสภาพแวดล้อมความชื้นต่ํา ไฟฟ้าสถิตสว่นเกินอาจทําให้แผน่กระดาษติดกัน ในกรณีน้ี ให้นํากระดาษออกจากถาด และงอปึก
กระดาษตามท่ีอธบิายข้างต้น

4. ใช้กระดาษท่ี ไมยั่บ พับ หรอืเสยีหาย หากจําเป็น ให้ ใช้กระดาษหอ่อ่ืน

5. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ไม่ ใสก่ระดาษในถาดมากเกินไปโดยตรวจสอบเครือ่งหมายความสงูปึกกระดาษในถาด หากใสก่ระดาษมากเกินไป 
ให้นําปึกกระดาษท้ังหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใสก่ลับลงไป ในถาด

6. ตรวจสอบวา่ตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด 
ลกูศรบนตัวก้ันถาดควรตรงกับเครือ่งหมายบนถาด

หมายเหต:ุ อยา่ปรับตัวก้ันกระดาษชดิกับปึกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตําแหน่งหรอืเครือ่งหมายในถาด 

7. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่สภาพแวดล้อมในการพิมพอ์ยูภ่ายในข้อกําหนดท่ีแนะนํา

อปุกรณป้์อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรอืดึงกระดาษหลายแผน่

หมายเหต:ุ ข้อมลูน้ี ใช้กับเครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน

● ต้นฉบับอาจมีบางอยา่งติดอยู ่เชน่ ลวดเย็บกระดาษหรอืกระดาษโน้ตท่ีมีแถบกาว ดังน้ันต้องดึงออก

● ตรวจสอบวา่ลกูกล้ิงทกุตัวอยู่ ในตําแหน่งแล้ว และได้ปิดฝาปิดลกูกล้ิงในอปุกรณป้์อนกระดาษแล้ว

● ตรวจให้แน่ ใจวา่ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษด้านบนแล้ว

● อาจวางหน้ากระดาษไมถ่กูต้อง ดึงหน้ากระดาษให้ตรงและเล่ือนตัวปรับกระดาษเพ่ือให้ปึกกระดาษอยูต่รงกลาง

● ตัวก้ันกระดาษต้องชดิพอดีกับท้ังสองด้านของปึกกระดาษเพ่ือการทํางานท่ีถกูต้อง ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ปึกกระดาษตรงและตัวก้ัน
กระดาษอยูช่ดิกับปึกกระดาษ
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● ถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษหรอืถาดกระดาษออกอาจมีกระดาษมากกวา่จํานวนหน้าสงูสดุ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ปึก
กระดาษอยู่ ใต้ตัวก้ันในถาดป้อนกระดาษ และนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบวา่ไมมี่เศษกระดาษ ตัวเย็บ คลิปหนีบกระดาษ หรอืเศษขยะอ่ืนๆ ในชอ่งกระดาษผา่น

● ทําความสะอาดลกูกล้ิงและแผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ ทําความสะอาดลกูกล้ิงโดยใช้ลมเป่าหรอืผ้าสะอาดไร้ขนชบุน้ํา
อุน่หมาดๆ ถ้ายังคงมีการป้อนผิดเกิดข้ึน ให้เปล่ียนลกูกล้ิง

● จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้เล่ือนและแตะปุ่ ม อปุกรณส์ิน้เปลือง ตรวจสอบสถานะของชดุอปุกรณป้์อน
กระดาษ และเปล่ียนหากจําเป็น
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นํากระดาษท่ีติดออก

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะมีคําแนะนําสําหรับการแก้ ไขปญหากระดาษติดออกจากเครือ่งพิมพ์

● ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

● พบกระดาษติดเป็นประจําหรอืเกิดซ้ํา

● การแก้ปญหากระดาษติดในอปุกรณป้์อนกระดาษ

● ดึงกระดาษท่ีติดอยู่ ในถาดป้อนกระดาษหลัก

● แก้ปญหากระดาษติดในบรเิวณตลับผงหมึก

● แก้ปญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

● การแก้ปญหากระดาษติดในอปุกรณพิ์มพส์องด้าน

ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

4

1

5

2

3

1 อปุกรณป้์อนกระดาษ

2 บรเิวณตลับหมึก

3 ถาดกระดาษออก

4 อปุกรณพิ์มพส์องด้าน

5 ถาดป้อนกระดาษหลัก
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พบกระดาษติดเป็นประจําหรอืเกิดซ้ํา
ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือแก้ ไขปญหากระดาษติดท่ีเป็นประจํา หากข้ันตอนแรกไมส่ามารถแก้ ไขปญหา ให้ทําตามข้ันตอนถัดไปจนกวา่คณุ
จะแก้ ไขปญหาได้

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. หากกระดาษติดในเครือ่งพิมพ ์ให้นํากระดาษท่ีติดออกและพิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเครือ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบวา่มีการต้ังค่าถาดสําหรับขนาดและประเภทกระดาษท่ีถกูต้องบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ปรับการต้ังค่ากระดาษ หาก
จําเป็น

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน
การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

b. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่ากระดาษ

c. เลือกถาดจากรายการ

d. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษท่ีอยู่ ในถาด

e. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกขนาดกระดาษท่ีอยู่ ในถาด

3. ปิดเครือ่งพิมพ ์รอ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่

4. พิมพห์น้าการทําความสะอาดเพ่ือนําผงหมึกสว่นเกินออกจากภายในเครือ่งพิมพ ์
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a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน
การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

b. เปิดเมนู บรกิาร

c. เลือกตัวเลือก หน้าการทําความสะอาด

d. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรอืกระดาษขนาด A4 เมือ่เครือ่งแจ้งให้ทราบ

รอจนกวา่กระบวนการน้ีเสรจ็สมบูรณ ์นําหน้าท่ีพิมพแ์ล้วท้ิงไป

5. พิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเครือ่งพิมพ ์

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน
การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

b. เปิดเมนู รายงาน

c. เลือก รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน

หากข้ันตอนเหลา่น้ี ไมส่ามารถแก้ ไขปญหา เครือ่งพิมพอ์าจจําเป็นต้องเข้ารับบรกิาร ติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูค้าของ HP

การแก้ปญหากระดาษติดในอปุกรณป้์อนกระดาษ
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารนํากระดาษท่ีติดออกจากอปุกรณป้์อนกระดาษ เมือ่เกิดปญหากระดาษติด แผงควบคมุแบบ 2 บรรทัดจะแสดง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคมุหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคล่ือนไหวท่ีชว่ยในการแก้ปญหากระดาษติด

1. นํากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อน
กระดาษ

 

2. นํากระดาษท่ีติดอยูซ่ึง่มองเห็นได้ ในบรเิวณถาดป้อนกระดาษ
ออก ใช้ท้ังสองมือในการดึงกระดาษท่ีติดออกช้าๆ เพ่ือไม่ ให้
กระดาษขาด
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3. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  

4. นํากระดาษท่ีติดออก  

5. ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ ตรวจให้แน่ ใจวา่ปิดสนิทดีแล้ว  
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6. เปิดฝาสแกนเนอร ์หากกระดาษติดด้านหลังแผน่พลาสติกสี
ขาว ให้ค่อยๆ ดึงออกมา

 

HEWLETT-PACKARD

7. ปิดฝาสแกนเนอร ์  

HEWLETT-PACKARD

หมายเหต:ุ เพ่ือป้องกันไม่ ให้กระดาษติด ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ปรับตัวก้ันของถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษให้พอดีกับ
เอกสารแล้ว ดึงลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกจากเอกสารต้นฉบับให้หมด

หมายเหต:ุ เอกสารต้นฉบับท่ีพิมพล์งบนกระดาษมันแบบหนาอาจติดในเครือ่งบอ่ยกวา่เอกสารต้นฉบับท่ีพิมพบ์นกระดาษธรรมดา

ดึงกระดาษท่ีติดอยู่ ในถาดป้อนกระดาษหลัก
ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจสอบกระดาษในตําแหน่งท่ีอาจเกิดการติดท้ังหมดในถาดป้อนกระดาษหลัก เมือ่เกิดปญหากระดาษติด แผงควบคมุ
แบบ 2 บรรทัดจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคมุหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคล่ือนไหวท่ีชว่ยในการแก้ปญหากระดาษติด
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1. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเครือ่งพิมพ ์  

2. ยกชดุสแกนเนอร ์  

OK

3. เปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK
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4. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครือ่งพิมพ ์  

OK

5. ถอดดรัมสง่ภาพออกจากเครือ่งพิมพ ์  

OK

6. นํากระดาษท่ีติดออกจากบรเิวณตลับหมึกผงหมึก ใช้ท้ังสองมือ
ในการนํากระดาษท่ีติดออกเพ่ือไม่ ให้กระดาษขาด

 

OK
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7. ดึงแท็บสเีขียวออกมาเพ่ือปลดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ี
กระดาษติด

 

OK

8. นํากระดาษท่ีติดออก  

OK

9. ปิดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ีกระดาษติด  

OK
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10. จัดแนวดรัมสง่ภาพให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และติดต้ัง
ดรัมสง่ภาพจนกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

OK

11. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และใสต่ลับ
ผงหมึกจนกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

OK
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12. ปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK

13. ปิดชดุสแกนเนอร ์  

OK

แก้ปญหากระดาษติดในบรเิวณตลับผงหมึก
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารนํากระดาษท่ีติดออกจากบรเิวณตลับผงหมึก เมือ่เกิดปญหากระดาษติด แผงควบคมุแบบ 2 บรรทัดจะแสดง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคมุหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคล่ือนไหวท่ีชว่ยในการแก้ปญหากระดาษติด
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1. ยกชดุสแกนเนอร ์  

OK

2. เปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK

3. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครือ่งพิมพ ์  

OK
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4. ถอดดรัมสง่ภาพออกจากเครือ่งพิมพ ์  

OK

5. นํากระดาษท่ีติดออกจากบรเิวณตลับหมึกผงหมึก ใช้ท้ังสองมือ
ในการนํากระดาษท่ีติดออกเพ่ือไม่ ให้กระดาษขาด

 

OK

6. ดึงแท็บสเีขียวออกมาเพ่ือปลดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ี
กระดาษติด

 

OK
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7. นํากระดาษท่ีติดออก  

OK

8. ปิดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ีกระดาษติด  

OK

9. จัดแนวดรัมสง่ภาพให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และติดต้ัง
ดรัมสง่ภาพจนกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

OK
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10. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับรอ่งภายในเครือ่งพิมพ ์และใสต่ลับ
ผงหมึกจนกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

OK

11. ปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK

12. ปิดชดุสแกนเนอร ์  

OK

แก้ปญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก
ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจสอบกระดาษในตําแหน่งท่ีอาจเกิดการติดท้ังหมดในถาดกระดาษออก เมือ่เกิดปญหากระดาษติด แผงควบคมุแบบ 
2 บรรทัดจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแผงควบคมุหน้าจอสัมผัสจะแสดงภาพเคล่ือนไหวท่ีชว่ยในการแก้ปญหากระดาษติด
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1. หากมองเห็นกระดาษในถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ 
และดึงออก

 

OK

2. ยกชดุสแกนเนอร ์  

OK

3. เปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK
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4. ดึงแท็บสเีขียวออกมาเพ่ือปลดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ี
กระดาษติด

 

OK

5. นํากระดาษท่ีติดออก  

OK

6. ปิดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ีกระดาษติด  

OK
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7. ปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK

8. ปิดชดุสแกนเนอร ์  

OK

การแก้ปญหากระดาษติดในอปุกรณพิ์มพส์องด้าน
ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจสอบกระดาษในตําแหน่งท่ีอาจเกิดการติดท้ังหมดในอปุกรณพิ์มพส์องด้าน เมือ่เกิดปญหากระดาษติด แผงควบคมุ
จะแสดงภาพเคล่ือนไหวท่ีชว่ยในการแก้ปญหากระดาษติด
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1. เปิดฝาด้านหลัง  

2. นํากระดาษท่ีติดออกจากบรเิวณการพิมพส์องด้าน ใช้ท้ังสองมือ
ในการนํากระดาษท่ีติดออกเพ่ือไม่ ให้กระดาษขาด

 

3. ปิดฝาด้านหลัง  
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4. ยกชดุสแกนเนอร ์  

OK

5. เปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK

6. ดึงแท็บสเีขียวออกมาเพ่ือปลดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ี
กระดาษติด

 

OK
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7. นํากระดาษท่ีติดออก  

OK

8. ปิดฝาปิดชอ่งทางเข้าบรเิวณท่ีกระดาษติด  

OK
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9. ปิดชอ่งใสต่ลับผงหมึก  

OK

10. ปิดชดุสแกนเนอร ์  

OK
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ทําความสะอาดชดุประกอบฟิลม์ท่ีเปล่ียนได้ของ ADF
เมือ่เวลาผา่นไปจุดดา่งจากสิง่สกปรกอาจสะสมบนแถบกระจกและชดุประกอบฟิลม์ท่ีเปล่ียนได้ของอปุกรณป้์อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ซึง่
จะมีผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน ใช้ข้ันตอนตอ่ไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกและชดุประกอบฟิลม์

1. เปิดฝาปิดสแกนเนอร ์แล้วค้นหาชดุประกอบฟิลม์ท่ีเปล่ียนได้
ของ ADF

 

1

2

2. ใช้ชอ่งสองชอ่งเพ่ือแกะชดุประกอบฟิลม์ออกจากตัวเครือ่งสแกน
เนอร ์

 

3. เล่ือนชดุประกอบตามทิศทางของลกูศรเพ่ือถอดออก  

THWW ทําความสะอาดชดุประกอบฟิลม์ท่ีเปล่ียนได้ของ ADF 165



4. ทําความสะอาดแถบกระจกและชดุประกอบฟิลม์ด้วยผ้าไมเ่ป็น
ขุย

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ 
แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดบ์น
ชิ้นสว่นใดๆ ของเครือ่งพิมพ ์เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจสร้างความเสยี
หายให้กับเครือ่งพิมพ ์ ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรอืลกู
กล้ิงของเครือ่งพิมพ ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรัว่ซมึและ
ทําให้เครือ่งพิมพเ์สยีหายได้

 

5. ติดต้ังชดุประกอบฟิลม์อีกคร้ัง ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ฟิลม์เล่ือน
ใต้แท็บท่ีปลายแตล่ะข้างของตัวเครือ่งสแกนเนอร ์

 

6. ปิดฝาเครือ่งสแกน  
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ปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ ์
● บทนํา

● พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

● ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์

● ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

● ทําความสะอาดเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมสง่ภาพด้วยสายตา

● ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์

● ลองใช้ ไดรเวอรก์ารพิมพอ่ื์น

● ตรวจสอบการต้ังค่า EconoMode

● ปรับความเข้มในการพิมพ ์

บทนํา
หากเครือ่งพิมพมี์ปญหาคณุภาพการพิมพ ์ให้ลองแก้ ไขดังตอ่ไปน้ีตามลําดับท่ีแสดงเพ่ือแก้ ไขปญหา

พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น
ลองพิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น หากพิมพห์น้าออกมาได้อยา่งถกูต้อง แสดงวา่เกิดปญหาข้ึนท่ี โปรแกรมซอฟตแ์วรท่ี์คณุใช้พิมพ์

ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์
ตรวจสอบการต้ังค่าชนิดกระดาษเมือ่พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรแ์ล้วหน้าท่ีพิมพอ์อกมามีรอยเป้ือน การพิมพเ์ลือนหรอืมืด กระดาษม้วน 
ผงหมึกเป็นจุดกระจาย ผงหมึกหลวม หรอืมีผงหมึกขาดหายไปเป็นบรเิวณขนาดเล็ก

ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ให้คลิกตัวเลือก อ่ืนๆ...

5. ขยายรายการ ประเภท: ตัวเลือกอ่ืนๆ

6. ขยายหมวดหมูข่องประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษของคณุได้ดีท่ีสดุ

7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษท่ีคณุกําลังใช้ แล้วคลิกปุ่ ม ตกลง

8. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติของเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน
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ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษ (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ)์ ให้เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. ตามค่าเริม่ต้น ไดรเวอรก์ารพิมพจ์ะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวนเ์มนู แล้วคลิกเมนู 
Finishing (ตกแตง่)

4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน ์Media Type (ประเภทกระดาษ)

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือตรวจสอบอายใุช้งานท่ีเหลืออยูท่ี่ประมาณไว้แล้วของตลับผงหมึก และสถานะของอะไหลอ่ื่นๆ ท่ีสามารถเปล่ียน
ได้ หากมี

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: พิมพห์น้าสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี
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● รายงาน

● Supplies Status (สถานะของวัสดสุิน้เปลือง)

3. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: เลือกไปท่ี หน้าสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: แตะ จัดการอปุกรณส์ิน้เปลือง แล้วแตะ พิมพส์ถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

ข้ันตอนท่ีสอง: ตรวจสอบสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

1. ดสูถานะสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองเพ่ือตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตอ์ายใุช้งานท่ีเหลืออยูข่องตลับผงหมึก และหากมี สถานะของอะไหลท่ี่
สามารถเปล่ียนได้อ่ืนๆ

ปญหาคณุภาพการพิมพส์ามารถเกิดข้ึนได้เมือ่ใช้ตลับผงหมึกท่ีหมดอายกุารใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว หน้าสถานะวัสดสุิน้เปลืองจะ
แสดงเมือ่ระดับวัสดสุิน้เปลืองมีระดับต่ํามาก เมือ่อปุกรณส์ิน้เปลืองของ HP เหลือถึงเกณฑต่ํ์ามาก การรับประกันความคุ้มครองระดับ
พรเีมียมของ HP สําหรับอปุกรณส์ิน้เปลืองน้ันจะสิน้สดุลง

ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนตลับผงหมึกในขณะน้ี เว้นแตค่ณุภาพการพิมพ ์ ไมเ่ป็นท่ีพอใจอีกตอ่ไป โปรดพิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับ
เปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้

หากคณุตัดสนิใจวา่คณุจําเป็นต้องเปล่ียนตลับผงหมึกหรอืชิ้นสว่นท่ีสามารถเปล่ียนได้อ่ืนๆ หน้าสถานะวัสดสุิน้เปลืองจะแสดง
หมายเลขชิ้นสว่น HP ของแท้

2. ตรวจสอบเพ่ือดวูา่คณุกําลังใช้ตลับหมึก HP ของแท้อยูห่รอืไม่

ตลับผงหมึก HP ของแท้จะมี “HP” อยูบ่นตลับ หรอืมี โลโก้ HP อยูบ่นตลับ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการระบุตลับหมึก HP โปรด
ไปท่ี www.hp.com/go/learnaboutsupplies

ทําความสะอาดเครือ่งพิมพ ์

พิมพห์น้าทําความสะอาด

ระหวา่งกระบวนการพิมพ ์อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุ่ นสะสมอยูภ่ายในเครือ่งพิมพ ์และอาจทําให้เกิดปญหาคณุภาพการพิมพ์ เชน่ 
จุดผงหมึกหรอืผงหมึกกระเด็นเลอะ รอยเป้ือน รอยทาง เส้น หรอืรอยซ้ําๆ

ใช้วิธกีารดังตอ่ไปน้ีเพ่ือพิมพห์น้าทําความสะอาด

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)
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2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● บรกิาร

● หน้าการทําความสะอาด

3. ป้อนกระดาษ Letter หรอื A4 ธรรมดาเมือ่คณุได้รับแจ้ง แล้วกดปุ่ม OK

ข้อความ กําลังทําความสะอาด จะปรากฏข้ึนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์รอจนกวา่กระบวนการน้ีเสรจ็สมบูรณ ์นําหน้าท่ีพิมพแ์ล้วท้ิง
ไป

ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์

เมือ่เวลาผา่นไปจุดดา่งจากสิง่สกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครือ่งสแกนและด้านในพลาสติกสขีาวซึง่จะมีผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน 
ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี ในการทําความสะอาดเครือ่งสแกน

1. กดปุ่ มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเครือ่งพิมพ ์จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสยีบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร ์

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละด้านในพลาสติกสขีาวใต้ฝาสแกนเนอรด้์วยผ้านุ่มหรอืฟองน้ําบิดหมาดๆ ท่ีมีน้ํายา
ทําความสะอาดกระจกท่ี ไมมี่สารกัดกรอ่น

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดบ์นชิ้นสว่นใดๆ ของ
เครือ่งพิมพ ์เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจสร้างความเสยีหายให้กับเครือ่งพิมพ ์ ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรอืลกูกล้ิงของเครือ่งพิมพ ์
โดยตรง เพราะของเหลวอาจรัว่ซมึและทําให้เครือ่งพิมพเ์สยีหายได้

4. เชด็กระจกและด้านในพลาสติกสขีาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวรห์รอืฟองน้ําเซลลโูลสเพ่ือป้องกันจุดดา่ง

5. เชือ่มตอ่สายไฟกับเต้าเสยีบ จากน้ันกดปุ่ มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเครือ่งพิมพ ์

ตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมสง่ภาพด้วยสายตา
ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือตรวจสอบตลับผงหมึกและดรัมสง่ภาพแตล่ะตัว

1. ถอดตลับผงหมึกและดรัมสง่ภาพออกจากเครือ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบความเสยีหายของชพิหน่วยความจํา

3. ตรวจสอบพ้ืนผิวของดรัมสง่ภาพสเีขียว

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสดรัมสง่ภาพ รอยน้ิวมือท่ีดรัมสง่ภาพอาจกอ่ให้เกิดปญหาเก่ียวกับคณุภาพการพิมพ์
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4. หากมีรอยขีดขว่น รอยน้ิวมือ หรอืความเสยีหายอ่ืนๆ บนดรัมสง่ภาพ ให้เปล่ียนตลับผงหมึกและดรัมสง่ภาพ

5. ติดต้ังตลับผงหมึกและดรัมสง่ภาพกลับเข้าไป ใหม ่และพิมพจํ์านวนสองถึงสามหน้าเพ่ือดวูา่แก้ปญหาได้แล้วหรอืไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: ใช้กระดาษท่ีมีคณุสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP

ปญหาคณุภาพการพิมพบ์างอยา่งเกิดจากการใช้กระดาษท่ี ไมต่รงตามข้อกําหนดของ HP

● ให้ ใช้ประเภทกระดาษและน้ําหนักท่ี ใช้ ได้กับเครือ่งพิมพน้ี์เสมอ

● ใช้กระดาษท่ีมีคณุภาพดี ไมมี่รอยตัด แหวง่ ฉีกขาด รอยดา่ง เศษผง ฝุ่ น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรอืขอบกระดาษโค้งงอ

● ใช้กระดาษท่ี ไมเ่คยพิมพง์านมากอ่น

● ใช้กระดาษท่ี ไม่ ได้มีวัสดโุลหะเชน่ กากเพชร

● ใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเครือ่งพิมพเ์ลเซอร ์ โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเครือ่งพิมพอิ์งคเ์จ็ต

● ใช้กระดาษท่ี ไมห่ยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเน้ือเรยีบเนียนจะทําให้ ได้งานพิมพค์ณุภาพดีข้ึน

ข้ันตอนท่ีสอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมสามารถสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพิมพ ์ ได้ โดยตรง และเป็นสาเหตท่ีุพบบอ่ยสําหรับปญหาคณุภาพการพิมพห์รอืการป
้ อนกระดาษ ลองแก้ ไขดังตอ่ไปน้ี:

● ย้ายเครือ่งพิมพอ์อกจากตําแหน่งท่ีมีลมพัดผา่น เชน่ หน้าตา่งหรอืประตท่ีูเปิดไว้ หรอืชอ่งลมระบบปรับอากาศ

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้สัมผัสกับอณุหภมิูหรอืความชื้นเกินข้อกําหนดของเครือ่งพิมพ ์

● ห้ามวางเครือ่งพิมพ ์ ไว้ ในพ้ืนท่ีจํากัด เชน่ ตู้ เก็บของ

● วางเครือ่งพิมพบ์นพ้ืนผิวท่ีมัน่คงและเรยีบ

● นําสิง่ใดๆ ท่ีกีดขวางชอ่งระบายอากาศของเครือ่งพิมพอ์อก เครือ่งพิมพต้์องการการไหลเวียนของอากาศท่ีดี ในทกุด้าน รวมถึงด้านบน
ด้วย

● ปกป้องเครือ่งพิมพจ์ากเศษวัสดท่ีุลอยในอากาศ ฝุ่ น ไอน้ํา น้ํามัน และสิง่ตา่งๆ ท่ีอาจเข้าไปติดอยูภ่ายในเครือ่งพิมพ ์ ได้

ข้ันตอนท่ีสาม: ต้ังค่าการจัดเรยีงถาดกระดาษแตล่ะถาด

ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเมือ่ข้อความหรอืภาพไมอ่ยูท่ี่ก่ึงกลางหรอืจัดตําแหน่งอยา่งถกูต้องบนหน้าท่ีพิมพอ์อกมา เมือ่พิมพจ์ากถาดใดๆ

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ
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1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● คณุภาพการพิมพ ์

● ปรับการวางแนว

● พิมพห์น้าทดสอบ

3. เลือกถาดเพ่ือปรับ แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าท่ีพิมพ ์

4. พิมพห์น้าทดสอบอีกคร้ังเพ่ือยืนยันผลลัพธ ์ทําการปรับเพ่ิมเติมหากจําเป็น

5. แตะหรอืกดปุ่ ม OK เพ่ือบันทึกการต้ังค่าใหม่

ลองใช้ ไดรเวอรก์ารพิมพอ่ื์น
ลองไดรเวอรก์ารพิมพอ่ื์นเมือ่พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์และหน้าท่ีพิมพมี์เส้นท่ี ไมต้่องการในกราฟิก ข้อความหายไป กราฟิกหายไป รูป
แบบไมถ่กูต้อง หรอืแบบอักษรถกูเปล่ียน

ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์ ใดๆ ตอ่ไปน้ีจากเว็บไซตข์อง HP: www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/ljM227MFP

ไดรเวอร ์HP PCL.6 หากมี ไดรเวอรก์ารพิมพข์องเครือ่งพิมพน้ี์จะรองรับระบบปฏิบัติการท่ีเกา่กวา่ เชน่ Windows® XP และ 
Windows Vista® สําหรับรายชือ่ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/support

ไดรเวอร ์HP PCL 6 ไดรเวอรก์ารพิมพข์องเครือ่งพิมพน้ี์รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และใหมก่วา่ท่ีรองรับไดรเวอรเ์วอรชั์น 3 
สําหรับรายชือ่ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/support
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ไดรเวอร ์HP PCL-6 ไดรเวอรก์ารพิมพข์องเครือ่งพิมพน้ี์รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 และใหมก่วา่ท่ีรองรับไดรเวอรเ์วอรชั์น 4 
สําหรับรายชือ่ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/support

ไดรเวอร ์HP UPD PS ● ขอแนะนําสําหรับการพิมพด้์วยโปรแกรมซอฟตแ์วร ์Adobe® หรอืโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์นท่ี ใช้กราฟิก
จํานวนมาก

● สนับสนุนการพิมพง์านจากระบบท่ีต้องใช้ postscript emulation หรอืสําหรับการสนับสนุนแบบอักษร 
postscript flash

HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนําสําหรับการพิมพ ์ ในการทํางานบน Windows ท้ังหมด

● สนับสนุนความเรว็ คณุภาพการพิมพ ์และคณุสมบัติเครือ่งพิมพ ์โดยรวมสงูสดุสําหรับผู้ ใช้สว่นใหญ่

● พัฒนาให้สอดคล้องกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพ่ือความเรว็สงูสดุในการ
ทํางานบน Windows

● อาจใช้งานไม่ ได้เต็มท่ีกับโปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งของผู้ผลิตรายอ่ืนและท่ีกําหนดเองท่ี ใช้งานบน 
PCL 5

ตรวจสอบการต้ังค่า EconoMode

HP ไมแ่นะนําให้ ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมึกอาจเหลืออยูน่านเกินกวา่อายขุองชิ้นสว่นใน
ตลับผงหมึก หากคณุภาพการพิมพเ์ริม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ี ใช้งานได้กับไดรเวอรก์ารพิมพ ์PCL 6 สําหรับ Windows หากคณุไม่ ได้ ใช้ ไดรเวอรดั์งกลา่ว คณุสามารถเปิด
คณุสมบัติน้ี โดยการใช้ HP Embedded Web Server

ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ีหากท้ังหน้าเข้มหรอืจากเกินไป

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ และค้นหาพ้ืนท่ี คณุภาพการพิมพ ์

4. หากท้ังหน้าเข้มเกินไป ให้ ใช้การต้ังค่าเหลา่น้ี:

● เลือกตัวเลือก 600 dpi

● เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย EconoMode เพ่ือเปิดใช้งาน

หากท้ังหน้าจางเกินไป ให้ ใช้การต้ังค่าเหลา่น้ี:

● เลือกตัวเลือก FastRes 1200

● ล้างเครือ่งหมายออกจากชอ่ง EconoMode เพ่ือเลิกใช้

5. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

ปรับความเข้มในการพิมพ ์
ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ีจนเสรจ็สมบูรณเ์พ่ือปรับความเข้มในการพิมพ ์
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หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การ
ต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● ความเข้มในการพิมพ ์

3. เลือกการต้ังค่าความเข้มในการพิมพท่ี์ถกูต้อง

● 1: จางท่ีสดุ

● 2: จางลง

● 3: ค่าเริม่ต้น

● 4: เข้มข้ึน

● 5: เข้มท่ีสดุ
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ปรับปรุงคณุภาพของสําเนาและการสแกน

บทนํา
หากเครือ่งพิมพมี์ปญหาคณุภาพของภาพ ให้ลองแก้ ไขดังตอ่ไปน้ีตามลําดับท่ีแสดงเพ่ือแก้ ไขปญหา

● ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์

● ตรวจสอบการต้ังค่ากระดาษ

● ปรับข้อความหรอืรูปภาพให้ดีท่ีสดุ

● การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม

● ทําความสะอาดลกูกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

ลองทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีกอ่น:

● ใช้สแกนเนอรแ์บบแทน่แทนอปุกรณป้์อนกระดาษ

● ใช้ต้นฉบับท่ีมีคณุภาพสงู

● เมือ่ใช้อปุกรณป้์อนกระดาษ ให้ ใสเ่อกสารต้นฉบับในอปุกรณป้์อนอยา่งถกูต้อง ใช้ตัวก้ันกระดาษ เพ่ือหลีกเล่ียงภาพท่ี ไมชั่ดเจนหรอื
เอียง

หากปญหายังคงอยู่ ให้ลองแก้ ไขเพ่ิมเติมเหลา่น้ี หากไมส่ามารถแก้ ไขปญหา โปรดด ู“ปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ”์ สําหรับการแก้ ไขปญหาเ
พ่ิมเติม

ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์
เมือ่เวลาผา่นไปจุดดา่งจากสิง่สกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครือ่งสแกนและด้านในพลาสติกสขีาวซึง่จะมีผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน 
ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี ในการทําความสะอาดเครือ่งสแกน

1. กดปุ่ มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเครือ่งพิมพ ์จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสยีบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร ์

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละด้านในพลาสติกสขีาวใต้ฝาสแกนเนอรด้์วยผ้านุ่มหรอืฟองน้ําบิดหมาดๆ ท่ีมีน้ํายา
ทําความสะอาดกระจกท่ี ไมมี่สารกัดกรอ่น

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดบ์นชิ้นสว่นใดๆ ของ
เครือ่งพิมพ ์เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจสร้างความเสยีหายให้กับเครือ่งพิมพ ์ ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรอืลกูกล้ิงของเครือ่งพิมพ ์
โดยตรง เพราะของเหลวอาจรัว่ซมึและทําให้เครือ่งพิมพเ์สยีหายได้

4. เชด็กระจกและด้านในพลาสติกสขีาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวรห์รอืฟองน้ําเซลลโูลสเพ่ือป้องกันจุดดา่ง

5. เชือ่มตอ่สายไฟกับเต้าเสยีบ จากน้ันกดปุ่ มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเครือ่งพิมพ ์

ตรวจสอบการต้ังค่ากระดาษ

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ
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1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. กดปุ่ มเมนูสําเนา 

2. เปิดเมนู กระดาษ

3. เลือกขนาดของกระดาษท่ีอยู่ ในถาด แล้วกด OK

4. เลือกประเภทของกระดาษท่ีอยู่ ในถาด แล้วกด OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน สําเนา 

2. แตะปุ่ ม การต้ังค่า และเล่ือนและแตะปุ่ม กระดาษ

3. จากรายการขนาดกระดาษ ให้แตะชือ่ของขนาดกระดาษท่ีอยู่ ในถาด

4. จากรายการประเภทกระดาษ ให้แตะชือ่ของประเภทกระดาษท่ีอยู่ ในถาด

ปรับข้อความหรอืรูปภาพให้ดีท่ีสดุ

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ
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1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม เมนูสําเนา 

2. ในการปรับปรุงคณุภาพสําเนาสําหรับเอกสารประเภทตา่งๆ ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกเมนู ใช้ประโยชนส์งูสดุ แล้วกดปุ่ม OK การต้ังค่า
คณุภาพสําเนามีดังตอ่ไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเมือ่คณุไม่ ได้คํานึงถึงคณุภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเริม่ต้น

● ผสม: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นสว่นใหญ่

● ภาพ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะไอคอน สําเนา 

2. แตะปุ่ ม การต้ังค่า และเล่ือนและแตะปุ่ม ใช้ประโยชนส์งูสดุ

3. แตะชือ่ของการต้ังค่าท่ีคณุต้องการปรับ

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเมือ่คณุไม่ ได้คํานึงถึงคณุภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเริม่ต้น

● ผสม: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นสว่นใหญ่

● ภาพ: ใช้การต้ังค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม
เครือ่งพิมพ ์ ไมส่ามารถพิมพแ์บบจรดขอบเต็มท่ี ได้ โดยมีขอบท่ี ไมส่ามารถพิมพ ์ ได้ 4 มม. รอบหน้า
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ข้อควรพิจารณาสําหรับการพิมพห์รอืการทําสําเนาเอกสารท่ีมีขอบแบบครอบตัด:

● หากต้นฉบับมีขนาดเล็กกวา่ขนาดเอาตพ์ตุ ให้เล่ือนต้นฉบับออกมาจากมมุท่ีระบุด้วยเครือ่งหมายบนสแกนเนอร ์4 มม. ทําสําเนาอีก
คร้ังหรอืสแกนในตําแหน่งน้ี

● เมือ่ต้นฉบับมีขนาดเทา่งานพิมพท่ี์คณุต้องการ ให้ ใช้คณุสมบัติ ยอ่/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพ่ือให้สําเนาไมถ่กูตัดออก

ทําความสะอาดลกูกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ
หากอปุกรณป้์อนกระดาษเกิดปญหาในการจัดการกระดาษ เชน่ กระดาษติดหรอืดึงกระดาษหลายแผน่ ให้ทําความสะอาดลกูกล้ิงและแผน่
แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

1. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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2. ใช้ผ้าท่ี ไมมี่ขุยชบุน้ําพอหมาดเชด็ลกูกล้ิงท้ังสองและแผน่แยก
กระดาษเพ่ือขจัดสิง่สกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ 
แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดบ์น
ชิ้นสว่นใดๆ ของเครือ่งพิมพ ์เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจสร้างความเสยี
หายให้กับเครือ่งพิมพ ์ ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรอืลกู
กล้ิงของเครือ่งพิมพ ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรัว่ซมึและ
ทําให้เครือ่งพิมพเ์สยีหายได้

 

3. ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ ตรวจให้แน่ ใจวา่ปิดสนิทดีแล้ว  
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ปรับปรุงคณุภาพของภาพโทรสาร

บทนํา
หากเครือ่งพิมพมี์ปญหาคณุภาพของภาพ ให้ลองแก้ ไขดังตอ่ไปน้ีตามลําดับท่ีแสดงเพ่ือแก้ ไขปญหา

● ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์

● ตรวจสอบการต้ังค่าความละเอียดการสง่แฟกซ ์

● ตรวจสอบการต้ังค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด

● การตรวจสอบการต้ังค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

● ทําความสะอาดลกูกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

● สง่ไปยังเครือ่งแฟกซเ์ครือ่งอ่ืน

● ตรวจสอบเครือ่งแฟกซข์องผู้สง่

ลองทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีกอ่น:

● ใช้สแกนเนอรแ์บบแทน่แทนอปุกรณป้์อนกระดาษ

● ใช้ต้นฉบับท่ีมีคณุภาพสงู

● เมือ่ใช้อปุกรณป้์อนกระดาษ ให้ ใสเ่อกสารต้นฉบับในอปุกรณป้์อนอยา่งถกูต้อง ใช้ตัวก้ันกระดาษ เพ่ือหลีกเล่ียงภาพท่ี ไมชั่ดเจนหรอื
เอียง

หากปญหายังคงอยู่ ให้ลองแก้ ไขเพ่ิมเติมเหลา่น้ี หากไมส่ามารถแก้ ไขปญหา โปรดด ู“ปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ”์ สําหรับการแก้ ไขปญหาเ
พ่ิมเติม

ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์
เมือ่เวลาผา่นไปจุดดา่งจากสิง่สกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครือ่งสแกนและด้านในพลาสติกสขีาวซึง่จะมีผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน 
ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี ในการทําความสะอาดเครือ่งสแกน

1. กดปุ่ มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเครือ่งพิมพ ์จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสยีบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร ์

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละด้านในพลาสติกสขีาวใต้ฝาสแกนเนอรด้์วยผ้านุ่มหรอืฟองน้ําบิดหมาดๆ ท่ีมีน้ํายา
ทําความสะอาดกระจกท่ี ไมมี่สารกัดกรอ่น

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดบ์นชิ้นสว่นใดๆ ของ
เครือ่งพิมพ ์เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจสร้างความเสยีหายให้กับเครือ่งพิมพ ์ ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรอืลกูกล้ิงของเครือ่งพิมพ ์
โดยตรง เพราะของเหลวอาจรัว่ซมึและทําให้เครือ่งพิมพเ์สยีหายได้

4. เชด็กระจกและด้านในพลาสติกสขีาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวรห์รอืฟองน้ําเซลลโูลสเพ่ือป้องกันจุดดา่ง

5. เชือ่มตอ่สายไฟกับเต้าเสยีบ จากน้ันกดปุ่ มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเครือ่งพิมพ ์
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ตรวจสอบการต้ังค่าความละเอียดการสง่แฟกซ ์
หากเครือ่งพิมพ ์ ไมส่ามารถสง่โทรสารได้ เน่ืองจากเครือ่งโทรสารปลายทางไมรั่บสายหรอืสายไมว่า่ง เครือ่งพิมพจ์ะพยายามหมนุหมายเลข
น้ันซ้ําตามท่ีกําหนดไว้ ในตัวเลือกหมนุซ้ําเมือ่สายไมว่า่ง หมนุซ้ําเมือ่ไมรั่บสาย และหมนุซ้ําเมือ่การสือ่สารขัดข้อง

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

a. การต้ังค่าโทรสาร

b. การต้ังค่าสง่โทรสาร

c. ความละเอียด ความละเอียดเริม่ต้น

3. เลือกการต้ังค่าความละเอียด แล้วกด OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

a. การต้ังค่าโทรสาร

b. การต้ังค่าข้ันสงู

c. ความละเอียดของโทรสาร

3. เลือกการต้ังค่าความละเอียด แล้วแตะ OK
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ตรวจสอบการต้ังค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด
โดยปกติ เครือ่งพิมพจ์ะตรวจสอบสัญญาณของสายโทรศัพท์ ในระหวา่งท่ีกําลังสง่หรอืรับโทรสาร หากเครือ่งพิมพพ์บข้อผิดพลาดในระหวา่ง
การรับสง่และการต้ังค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาดต้ังเป็น เปิด เครือ่งพิมพส์ามารถแจ้งให้สง่บางสว่นของแฟกซซ้ํ์าใหมอี่กคร้ังได้ ค่าท่ีระบบต้ังไว้
จากโรงงานของการแก้ ไขข้อผิดพลาด คือ เปิด

คณุควรปิดการแก้ ไขข้อผิดพลาดในกรณีท่ีคณุกําลังมีปญหาในการสง่หรอืรับแฟกซ ์และคณุยอมรับข้อผิดพลาดในการสง่ การปิดการ
ทํางานสว่นน้ีอาจเป็นประโยชนเ์มือ่คณุกําลังสง่แฟกซ ์ ไปยังตา่งประเทศ/พ้ืนท่ีหรอืรับแฟกซจ์ากตา่งประเทศ/พ้ืนท่ี หรอืหากคณุกําลังใช้การ
เชือ่มตอ่โทรศัพทผ์า่นดาวเทียม

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

a. การต้ังค่าโทรสาร

b. โทรสารท้ังหมด

c. การแก้ ไขข้อผิดพลาด

3. เลือก เปิด

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี
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a. บรกิาร

b. บรกิารแฟกซ ์

c. การแก้ ไขข้อผิดพลาด

3. แตะเมนู

4. แตะปุ่ ม เปิด

การตรวจสอบการต้ังค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ
หากเครือ่งพิมพ ์โทรสารออกนอกพ้ืนท่ีกระดาษ ให้เปิดคณุสมบัติการพิมพแ์บบเหมาะกับขนาดกระดาษจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่การต้ังค่าขนาดกระดาษเริม่ต้นตรงกับขนาดของกระดาษในถาด

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ

1 2

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

a. การต้ังค่าโทรสาร

b. การต้ังค่าการรับ การต้ังค่าโทรสาร

c. พอดีกับกระดาษ

3. เลือก เปิด

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. โดยเปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี
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a. โทรสาร

b. การต้ังค่าข้ันสงู

c. พอดีกับกระดาษ

3. แตะปุ่ ม เปิด

ทําความสะอาดลกูกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ
หากอปุกรณป้์อนกระดาษเกิดปญหาในการจัดการกระดาษ เชน่ กระดาษติดหรอืดึงกระดาษหลายแผน่ ให้ทําความสะอาดลกูกล้ิงและแผน่
แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

1. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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2. ใช้ผ้าท่ี ไมมี่ขุยชบุน้ําพอหมาดเชด็ลกูกล้ิงท้ังสองและแผน่แยก
กระดาษเพ่ือขจัดสิง่สกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ 
แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดบ์น
ชิ้นสว่นใดๆ ของเครือ่งพิมพ ์เพราะสิง่เหลา่น้ีอาจสร้างความเสยี
หายให้กับเครือ่งพิมพ ์ ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรอืลกู
กล้ิงของเครือ่งพิมพ ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจรัว่ซมึและ
ทําให้เครือ่งพิมพเ์สยีหายได้

 

3. ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ ตรวจให้แน่ ใจวา่ปิดสนิทดีแล้ว  

สง่ไปยังเครือ่งแฟกซเ์ครือ่งอ่ืน
ลองสง่แฟกซ ์ ไปท่ีเครือ่งแฟกซอ่ื์น หากคณุภาพแฟกซดี์ข้ึน ปญหาจะเก่ียวข้องกับการต้ังค่าหรอืสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองของเครือ่งแฟกซข์
องผู้รับเริม่ต้น

ตรวจสอบเครือ่งแฟกซข์องผู้สง่
ขอให้ผู้สง่ลองสง่จากเครือ่งแฟกซอ่ื์น หากคณุภาพแฟกซดี์ข้ึน ปญหาจะอยูท่ี่เครือ่งแฟกซข์องผู้สง่ หากไมมี่เครือ่งแฟกซอ่ื์น ขอให้ผู้สง่
พิจารณาทําการเปล่ียนแปลงดังตอ่ไปน้ี:

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เอกสารต้นฉบับเป็นกระดาษสขีาว (ไม่ ใชก่ระดาษส)ี

● เพ่ิมการต้ังค่าความละเอียดแฟกซ ์ระดับคณุภาพ หรอืความคมชัด

● หากเป็นไป ได้ ให้สง่แฟกซจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์
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แก้ปญหาเครอืขา่ยแบบใช้สาย

บทนํา
ตรวจสอบรายการตอ่ไปน้ีเพ่ือยืนยันวา่เครือ่งพิมพกํ์าลังสือ่สารกับเครอืขา่ย กอ่นการเริม่ต้น ให้พิมพห์น้าการกําหนดค่าจากแผงควบคมุ
เครือ่งพิมพแ์ละระบุ IP แอดเดรสเครือ่งพิมพท่ี์อยู่ ในหน้าน้ี

● การเชือ่มตอ่ไมดี่

● เครือ่งคอมพิวเตอรกํ์าลังใช้ IP แอดเดรสท่ี ไมถ่กูต้องสําหรับเครือ่งพิมพ ์

● เครือ่งคอมพิวเตอร ์ ไมส่ามารถสือ่สารกับเครือ่งพิมพ ์

● เครือ่งพิมพกํ์าลังใช้ความเรว็ลิงคแ์ละการต้ังค่า Duplex ท่ี ไมถ่กูต้องสําหรับเครอืขา่ย

● โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่าจทําให้เกิดปญหาการใช้งานรว่มกัน

● คอมพิวเตอรห์รอืเวิรค์สเตชัน่อาจต้ังค่าไมถ่กูต้อง

● เครือ่งพิมพถ์กูปิดใช้ หรอืการต้ังค่าเครอืขา่ยอ่ืนไมถ่กูต้อง

หมายเหต:ุ HP ไมส่นับสนุนการเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ยแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคณุลักษณะน้ีเป็นฟงกชั์นของระบบปฏิบัติการ 
Microsoft ไม่ ใช่ ไดรเวอรก์ารพิมพข์อง HP สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีเว็บไซตข์อง Microsoft ท่ี www.microsoft.com

การเชือ่มตอ่ไมดี่
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ได้เชือ่มตอ่กับพอรต์เครอืขา่ยท่ีถกูต้องโดยใช้สายเคเบิลท่ีมีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวา่สายเคเบิลเชือ่มตอ่อยา่งแน่นหนาดีแล้ว

3. กอ่นการเริม่ต้น ให้พิมพห์น้าการกําหนดค่าจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพแ์ละระบุ IP แอดเดรสเครือ่งพิมพท่ี์อยู่ ในหน้าน้ี

4. หากปญหายังคงเกิดข้ึน ให้ลองใช้สายเคเบิลหรอืพอรต์อ่ืนบนฮับ

เครือ่งคอมพิวเตอรกํ์าลังใช้ IP แอดเดรสท่ี ไมถ่กูต้องสําหรับเครือ่งพิมพ ์
1. เปิดคณุสมบัติเครือ่งพิมพ ์และคลิกแถบ พอรต์ ตรวจสอบวา่เลือกท่ีอยู ่IP ปจจุบันของเครือ่งพิมพ์ IP แอดเดรสของเครือ่งพิมพจ์ะ

แสดงอยู่ ในหน้าการกําหนดค่าเครือ่งพิมพ ์

2. หากคณุติดต้ังเครือ่งพิมพ ์โดยใช้พอรต์ TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้เลือกกลอ่งท่ีระบุวา่ Always print to this printer, even if 
its IP address changes (พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพน้ี์ทกุคร้ัง แม้กระท่ังในกรณีท่ี IP แอดเดรสเปล่ียนไป)

3. หากคณุติดต้ังเครือ่งพิมพ ์โดยใช้พอรต์ TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ ใช้ชือ่โฮสตแ์ทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถกูต้อง ให้ลบเครือ่งพิมพอ์อก และเพ่ิมอีกคร้ัง

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ ไมส่ามารถสือ่สารกับเครือ่งพิมพ ์
1. ทดสอบการสือ่สารเครอืขา่ยโดยการ Ping เครอืขา่ย

a. เปิดพรอมตบ์รรทัดคําสัง่ท่ีคอมพิวเตอร ์
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● สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เริม่) คลิก Run (เรยีกใช้) พิมพ ์cmd แล้วกด Enter

● สําหรับ OS X ให้ ไปท่ี Applications จากน้ัน Utilities และเปิด Terminal

b. พิมพ ์ping ตามด้วย IP แอดเดรสเครือ่งพิมพ ์

c. หากหน้าตา่งแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวา่เครอืขา่ยกําลังทํางาน

2. หากคําสัง่ ping ไมสํ่าเรจ็ ให้ตรวจดวูา่ฮับเครอืขา่ยเปิดอยู ่แล้วตรวจดกูารต้ังค่าเครอืขา่ย เครือ่งพิมพ ์และคอมพิวเตอรว์า่อปุกรณ์
ท้ังหมดน้ี ได้รับการต้ังค่าสําหรับเครอืขา่ยเดียวกันหรอืไม่

เครือ่งพิมพกํ์าลังใช้ความเรว็ลิงคแ์ละการต้ังค่า Duplex ท่ี ไมถ่กูต้องสําหรับเครอืขา่ย
HP ขอแนะนําให้ปรับการต้ังค่าเหลา่น้ีเป็นโหมดอัตโนมัติ (การต้ังค่าเริม่ต้น) หากคณุเปล่ียนการต้ังค่าเหลา่น้ี คณุต้องเปล่ียนการต้ังค่าเหลา่
น้ันสําหรับเครอืขา่ยของคณุด้วย

โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่าจทําให้เกิดปญหาการใช้งานรว่มกัน
ตรวจสอบวา่ติดต้ังโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่ยา่งถกูต้อง และใช้ ไดรเวอรก์ารพิมพท่ี์ถกูต้อง

คอมพิวเตอรห์รอืเวิรค์สเตชัน่อาจต้ังค่าไมถ่กูต้อง
1. ตรวจสอบไดรเวอรเ์ครอืขา่ย ไดรเวอรก์ารพิมพ ์และการต้ังค่าการกําหนดเส้นทางเครอืขา่ย

2. ตรวจสอบวา่กําหนดค่าระบบการปฏิบัติการอยา่งถกูต้อง

เครือ่งพิมพถ์กูปิดใช้ หรอืการต้ังค่าเครอืขา่ยอ่ืนไมถ่กูต้อง
1. ตรวจดหูน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครอืขา่ย เปิดใช้งาน หากจําเป็น

2. กําหนดค่าการต้ังค่าเครอืขา่ยใหม ่หากจําเป็น
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การแก้ปญหาเครอืขา่ยแบบไร้สาย
● บทนํา

● รายการตรวจสอบการเชือ่มตอ่ไร้สาย

● เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์านหลังจากการกําหนดค่าไร้สายเสรจ็สิน้

● เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพ ์และมีการติดต้ังไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอร ์

● การเชือ่มตอ่ไร้สายไมทํ่างานหลังจากย้ายเราเตอร ์ ไร้สายหรอืเครือ่งพิมพ ์

● ไมส่ามารถเชือ่มตอ่คอมพิวเตอรอ่ื์นเข้ากับเครือ่งพิมพ ์ ไร้สาย

● เครือ่งพิมพ ์ ไร้สายสญูเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอ่กับ VPN

● เครอืขา่ยไมป่รากฏในรายการเครอืขา่ยไร้สาย

● เครอืขา่ยไร้สายไมทํ่างาน

● ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครอืขา่ยไร้สาย

● ลดคล่ืนรบกวนบนเครอืขา่ยไร้สาย

บทนํา
ใช้ข้อมลูการแก้ ไขปญหาเพ่ือชว่ยแก้ปญหาตา่งๆ

หมายเหต:ุ ในการระบุวา่การพิมพ ์HP NFC และ Wi-Fi Direct เปิดใช้งานในเครือ่งพิมพข์องคณุหรอืไม ่ให้พิมพห์น้าการกําหนดค่าจาก
แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

รายการตรวจสอบการเชือ่มตอ่ไร้สาย
● ตรวจสอบวา่ไม่ ได้เชือ่มตอ่สายเคเบิลเครอืขา่ย

● ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพแ์ละเราเตอร ์ ไร้สายเปิดเครือ่งอยูแ่ละมี ไฟเข้า และตรวจสอบวา่เปิดสัญญาณไร้สายในเครือ่งพิมพแ์ล้ว

● ตรวจสอบวา่ชดุตัวระบุบรกิาร (SSID) ถกูต้อง พิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบ SSID หากไมแ่น่ ใจวา่ SSID ถกูต้อง ให้ทําการ
ต้ังค่าไร้สายอีกคร้ัง

● สําหรับเครอืขา่ยท่ีมีการรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบวา่ข้อมลูการรักษาความปลอดภัยถกูต้อง หากข้อมลูการรักษาความ
ปลอดภัยไมถ่กูต้อง ให้ทําการต้ังค่าไร้สายอีกคร้ัง

● หากเครอืขา่ยไร้สายทํางานถกูต้อง ให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอรเ์ครือ่งอ่ืนบนเครอืขา่ยไร้สาย หากเครอืขา่ยมีการเชือ่มตอ่อินเตอรเ์น็ต ให้
ลองเชือ่มตอ่อินเตอรเ์น็ตผา่นการเชือ่มตอ่ไร้สาย

● ตรวจสอบวา่วิธเีข้ารหัส (AES หรอื TKIP) เหมือนกันสําหรับเครือ่งพิมพแ์ละจุดเชือ่มตอ่ไร้สาย (ในเครอืขา่ยท่ี ใช้การรักษาความ
ปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพอ์ยูภ่ายในชว่งเครอืขา่ยไร้สาย สําหรับเครอืขา่ยสว่นใหญ ่เครือ่งพิมพต้์องอยูภ่ายใน 30 ม. ของจุดเชือ่มตอ่ไร้
สาย (เราเตอร ์ ไร้สาย)
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● ตรวจสอบวา่ไมมี่วัตถบุดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถโุลหะขนาดใหญ่ ใดๆ ท่ีต้ังอยูร่ะหวา่งจุดเชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพ ์ตรวจดวูา่ เสา 
ผนัง หรอืเสาท่ีมี โลหะหรอืคอนกรตีไม่ ได้อยูค่ั่นกลางระหวา่งเครือ่งพิมพแ์ละจุดเชือ่มตอ่ไร้สาย

● ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพต้ั์งอยูห่า่งจากอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์อาจมีคล่ืนรบกวนสัญญาณไร้สาย อปุกรณต์า่งๆ สามารถรบกวน
สัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร ์โทรศัพท์ ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครอืขา่ยไร้สายอ่ืน และอปุกรณ ์Bluetooth 
บางชิ้น

● ตรวจสอบวา่ติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพบ์นคอมพิวเตอรแ์ล้ว

● ตรวจสอบวา่คณุเลือกพอรต์เครือ่งพิมพถ์กูต้อง

● ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอรแ์ละเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่เครอืขา่ยไร้สายเดียวกัน

● สําหรับ OS X ให้ตรวจสอบวา่เราเตอร ์ ไร้สายสนับสนุน Bonjour

เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์านหลังจากการกําหนดค่าไร้สายเสรจ็สิน้
1. ตรวจสอบวา่ได้เปิดเครือ่งพิมพแ์ล้วและเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในสถานะพร้อม

2. ปิดไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอรข์องคณุ

3. ตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไร้สายทํางานอยา่งถกูต้อง

4. ตรวจดวูา่คอมพิวเตอรข์องคณุทํางานถกูต้อง หากจําเป็น ให้รสีตารท์คอมพิวเตอร ์

5. ตรวจสอบวา่คณุสามารถเปิด HP Embedded Web Server ของเครือ่งพิมพจ์ากคอมพิวเตอรบ์นเครอืขา่ย

เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพ ์และมีการติดต้ังไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอร ์
1. อัปเดตไฟรว์อลลด้์วยการอัปเดตลา่สดุท่ีมีจากผู้ผลิต

2. หากโปรแกรมต้องการการเข้าถึงไฟรว์อลลเ์มือ่คณุติดต้ังเครือ่งพิมพห์รอืพิมพง์าน ให้ตรวจดวูา่คณุได้อนุญาติ ให้ โปรแกรมทํางาน

3. ปิดไฟรว์อลลชั์ว่คราว แล้วติดต้ังเครือ่งพิมพ ์ ไร้สายบนคอมพิวเตอร ์เปิดใช้งานไฟรว์อลลเ์มือ่ติดต้ังระบบไร้สายเสรจ็สมบูรณ์

การเชือ่มตอ่ไร้สายไมทํ่างานหลังจากย้ายเราเตอร ์ ไร้สายหรอืเครือ่งพิมพ ์
1. ตรวจสอบวา่เราเตอรห์รอืเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่อยู่

2. พิมพห์น้าการกําหนดค่า

3. เปรยีบเทียบชดุตัวระบุบรกิาร (SSID) ในหน้าการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าเครือ่งพิมพสํ์าหรับคอมพิวเตอร ์

4. หากหมายเลขไมเ่หมือนกัน อปุกรณจ์ะไมเ่ชือ่มตอ่เครอืขา่ยเดียวกัน กําหนดการต้ังค่าไร้สายสําหรับเครือ่งพิมพอี์กคร้ัง

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่คอมพิวเตอรอ่ื์นเข้ากับเครือ่งพิมพ ์ ไร้สาย
1. ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอรอ่ื์นอยู่ ในชว่งสัญญาณไร้สายและไมมี่สิง่กีดขวางสัญญาณ สําหรับเครอืขา่ยสว่นใหญ ่ชว่งสัญญาณไร้สาย

คือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชือ่มตอ่ไร้สาย

2. ตรวจสอบวา่ได้เปิดเครือ่งพิมพแ์ล้วและเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในสถานะพร้อม

3. ตรวจดใูห้แน่ ใจวา่ไมมี่ผู้ ใช้ Wi-Fi Direct พร้อมกันมากกวา่ 5 ราย
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4. ปิดไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอรข์องคณุ

5. ตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไร้สายทํางานอยา่งถกูต้อง

6. ตรวจดวูา่คอมพิวเตอรข์องคณุทํางานถกูต้อง หากจําเป็น ให้รสีตารท์คอมพิวเตอร ์

เครือ่งพิมพ ์ ไร้สายสญูเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอ่กับ VPN

● โดยปกติแล้ว คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่กับ VPN และเครอืขา่ยอ่ืนได้ ในเวลาเดียวกัน

เครอืขา่ยไมป่รากฏในรายการเครอืขา่ยไร้สาย
● ตรวจดวูา่เราเตอร ์ ไร้สายเปิดอยูแ่ละมี ไฟเข้า

● เครอืขา่ยอาจซอ่นอยู ่อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท่ีซอ่นอยู่ ได้

เครอืขา่ยไร้สายไมทํ่างาน
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจไม่ ได้เชือ่มตอ่สายเคเบิลเครอืขา่ย

2. ในการตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไร้สายสญูเสยีการสือ่สารหรอืไม ่ให้ลองเชือ่มตอ่กับอปุกรณอ่ื์นบนเครอืขา่ย

3. ทดสอบการสือ่สารเครอืขา่ยโดยการ Ping เครอืขา่ย

a. เปิดพรอมตบ์รรทัดคําสัง่ท่ีคอมพิวเตอร ์

● สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เริม่) คลิก Run (เรยีกใช้) พิมพ ์cmd แล้วกด Enter

● สําหรับ OS X ให้ ไปท่ี Applications จากน้ัน Utilities และเปิด Terminal

b. พิมพ ์ping ตามด้วย IP แอดเดรสของเราเตอร ์

c. หากหน้าตา่งแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวา่เครอืขา่ยกําลังทํางาน

4. ตรวจสอบวา่เราเตอรห์รอืเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอรเ์ชือ่มตอ่อยู่

a. พิมพห์น้าการกําหนดค่า

b. เปรยีบเทียบหมายเลขชดุบรกิาร (SSID) บนรายงานการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าคอมพิวเตอร ์

c. หากหมายเลขไมเ่หมือนกัน อปุกรณจ์ะไมเ่ชือ่มตอ่เครอืขา่ยเดียวกัน กําหนดการต้ังค่าไร้สายสําหรับเครือ่งพิมพอี์กคร้ัง

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครอืขา่ยไร้สาย
คณุสามารถเรยีกใช้การทดสอบวินิจฉัยท่ีมีข้อมลูเก่ียวกับการต้ังค่าเครอืขา่ยไร้สายได้จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ข้ันตอนแตกตา่งกันไปตามประเภทของแผงควบคมุ
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1 2 3

1 แผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่โทรสาร)

2 แผงควบคมุ 2 บรรทัด

3 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● วินิจฉัยด้วยตนเอง

● รันการทดสอบโทรสาร

3. กดปุ่ ม OK เพ่ือเริม่ต้นทดสอบ เครือ่งพิมพจ์ะพิมพห์น้าทดสอบท่ีแสดงผลลัพธก์ารทดสอบ

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ลากน้ิวจนกวา่เมนู การต้ังค่า ปรากฏข้ึน แตะไอคอน การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู

2. เล่ือนเพ่ือเลือก การวินิจฉัยด้วยตนเอง

3. เลือก ทดสอบระบบไร้สาย เพ่ือเริม่ต้นทดสอบ เครือ่งพิมพจ์ะพิมพห์น้าทดสอบท่ีแสดงผลลัพธก์ารทดสอบ

ลดคล่ืนรบกวนบนเครอืขา่ยไร้สาย
เคล็ดลับตอ่ไปน้ีสามารถลดคล่ืนรบกวนเครอืขา่ยไร้สายได้:

● วางอปุกรณ์ ไร้สายให้หา่งจากวัตถโุลหะขนาดใหญ ่เชน่ ตู้ เก็บเอกสารและอปุกรณท่ี์มีคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าอ่ืน เชน่ ไมโครเวฟและ
โทรศัพท์ ไร้สาย วัตถเุหลา่น้ันสามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด้

● วางอปุกรณ์ ไร้สายให้หา่งจากสิง่กอ่สร้างขนาดใหญแ่ละสิง่กอ่สร้างอ่ืนๆ วัตถเุหลา่น้ีสามารถดดูซับคล่ืนวิทยแุละทําให้สัญญาณออ่น
ลง

● วางเราเตอร ์ ไร้สายในตําแหน่งก่ึงกลางท่ีเครือ่งพิมพ ์ ไร้สายในเครอืขา่ยสามารถมองเห็นได้
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แก้ ไขปญหาโทรสาร

บทนํา
ใช้ข้อมลูการแก้ ไขปญหาโทรสารเพ่ือชว่ยแก้ ไขปญหา

● รายการตรวจสอบการแก้ ไขปญหาแฟกซ์

● แก้ปญหาแฟกซท่ั์วไป

รายการตรวจสอบการแก้ ไขปญหาแฟกซ์
● วิธกีารแก้ ไขมีหลายวิธ ีหลังจากทําตามวิธแีก้ ไขแตล่ะวิธ ีให้ทดลองแฟกซเ์พ่ือดวูา่ยังคงมีอยูห่รอืไม่

● เพ่ือให้แก้ ไขปญหาได้อยา่งได้ผลท่ีสดุ ให้ตอ่สายโทรศัพทจ์ากเครือ่งพิมพกั์บแจ็คโทรศัพทท่ี์ผนังโดยตรง ถอดอปุกรณอ่ื์นท้ังหมดท่ีตอ่
กับเครือ่งพิมพ ์

1. ตรวจสอบวา่สายโทรศัพทต์อ่กับพอรต์ท่ีถกูต้องบรเิวณด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบสายโทรศัพท์ โดยใช้ทดสอบแฟกซ:์

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

a. บนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ มการต้ังค่า 

b. เลือก บรกิาร แล้วเลือก ใช้ทดสอบแฟกซ ์เครือ่งจะพิมพร์ายงานการทดสอบแฟกซ ์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

a. แตะปุ่ มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

b. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● บรกิาร

● บรกิารแฟกซ ์

c. เลือกตัวเลือก ใช้ทดสอบแฟกซ ์เครือ่งจะพิมพร์ายงานการทดสอบโทรสาร

รายงานจะประกอบด้วยผลลัพธท่ี์เป็นไป ได้ดังน้ี:

● สําเรจ็: รายงานจะประกอบด้วยการต้ังค่าแฟกซป์จจุบันท้ังหมดสําหรับตรวจสอบ

● ไมผ่า่น: รายงานจะระบุรายละเอียดของปญหาพร้อมให้คําแนะนําวิธกีารแก้ ไขปญหา

3. ตรวจสอบวา่เฟิรม์แวรข์องเครือ่งพิมพเ์ป็นเวอรชั์นปจจุบัน:

a. ให้พิมพห์น้าแสดงค่าคอนฟิกจากเมนูแผงควบคมุ รายงาน เพ่ือรับรหัสวันท่ีเฟิรม์แวรป์จจุบัน

b. ไปท่ี www.hp.com/support เลือกภาษาของประเทศ/พ้ืนท่ีของคณุ คลิกลิงก ์รับซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร ์พิมพช์ือ่
เครือ่งพิมพล์งในชอ่งค้นหา กดปุ่ ม Enter แล้วหลังจากน้ันให้เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการของผลลัพธก์ารค้นหา

c. เลือกระบบปฏิบัติการ
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d. ภายใต้สว่น Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility

หมายเหต:ุ ตรวจสอบวา่ใช้ Firmware Update Utility ท่ีระบุสําหรับรุน่เครือ่งพิมพ ์

e. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกคร้ัง

f. เมือ่ยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการดรอปดาวน ์แล้วคลิก Send Firmware

หมายเหต:ุ ในการพิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบเวอรชั์นเฟิรม์แวรท่ี์ติดต้ังกอ่นหรอืหลังกระบวนการอัปเดต ให้คลิก 
Print Config

g. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือทําการติดต้ังจนเสรจ็สมบูรณ ์แล้วคลิกปุ่ม Exit เพ่ือปิดยูทิลิตี

4. ตรวจสอบวา่ต้ังค่าโทรสารแล้วเมือ่ติดต้ังซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ ใหม่

จากเครือ่งคอมพิวเตอร ์ในโฟลเดอร ์ โปรแกรมของ HP เรยีกใช้ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการต้ังค่าแฟกซ)์

5. ตรวจสอบวา่บรกิารโทรศัพทร์องรับแฟกซอ์ะนาล็อก

● หากคณุใช้ ISDN หรอื PBX แบบดิจิตอล ให้ติดตอ่ผู้ ให้บรกิารของคณุเพ่ือขอรับข้อมลูเก่ียวกับการกําหนดค่าเป็นสายแฟกซอ์ะ
นาล็อก

● หากคณุใช้บรกิาร VoIP ให้เปล่ียนการต้ังค่า ความเรว็แฟกซ ์เป็น ช้า(V.29) จากแผงควบคมุ สอบถามผู้ ให้บรกิารของคณุวา่
รองรับการใช้งานแฟกซห์รอืไม ่และความเรว็แฟกซ ์ โมเด็มท่ีแนะนําให้ ใช้ บางบรษัิทอาจต้องใช้อะแดปเตอร ์

● หากคณุใช้บรกิาร DSL ให้ตรวจสอบวา่มีวงจรกรองสัญญาณตอ่กับสายโทรศัพทท่ี์ตอ่เข้ากับเครือ่งพิมพ ์ติดตอ่ผู้ ให้บรกิาร 
DSL หรอืวงจรกรองสัญญาณ DSL หากคณุยังไมมี่ หากคณุติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ DSL อยูแ่ล้ว ให้ลองเปล่ียนวงจรกรอง
สัญญาณ เน่ืองจากตัวท่ีติดต้ังอยูอ่าจชํารุด

แก้ปญหาแฟกซท่ั์วไป
● สง่แฟกซ ์ ได้ช้า

● คณุภาพแฟกซ ์ ไมดี่

● แฟกซถ์กูตัดหรอืพิมพบ์นสองหน้า

สง่แฟกซ ์ ได้ช้า

คณุภาพสายโทรศัพทข์องเครือ่งพิมพ ์ ไมดี่

● ลองสง่แฟกซอี์กคร้ังเมือ่สภาพสายโทรศัพท์ ได้รับการแก้ ไขแล้ว

● ตรวจสอบกับผู้ ให้บรกิารโทรศัพทว์า่สายโทรศัพทร์องรับแฟกซห์รอืไม่

● ปิดการต้ังค่า การแก้ ไขข้อผิดพลาด

a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู บรกิาร

c. เปิดเมนู บรกิารแฟกซ ์
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d. เปิดเมนู การแก้ ไขข้อผิดพลาด

e. เลือกการต้ังค่า ปิด

หมายเหต:ุ การดําเนินการน้ีจะลดคณุภาพของภาพได้

● ใช้กระดาษขาวเป็นต้นฉบับ อยา่ใช้ส ีเชน่ สเีทา เหลือง หรอืชมพู

● เพ่ิมการต้ังค่า ความเรว็แฟกซ ์

a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู การต้ังค่าแฟกซ ์

c. เปิดเมนู การต้ังค่าข้ันสงู

d. เปิดเมนู ความเรว็แฟกซ ์

e. เลือกการต้ังค่าท่ีถกูต้อง

● แบง่งานแฟกซข์นาดใหญเ่ป็นสว่นเล็กๆ และสง่แฟกซแ์ยกกัน

● เปล่ียนการต้ังค่าแฟกซบ์นแผงควบคมุให้มีความละเอียดต่ําลง

a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู การต้ังค่าแฟกซ ์

c. เปิดเมนู การต้ังค่าข้ันสงู

d. เปิดเมนู ความละเอียดแฟกซ ์

e. เลือกการต้ังค่าท่ีถกูต้อง

คณุภาพแฟกซ ์ ไมดี่

แฟกซ ์ ไมชั่ดเจนหรอืจาง

● เพ่ิมความละเอียดแฟกซเ์มือ่สง่แฟกซ ์ความละเอียดไมมี่ผลตอ่แฟกซท่ี์ ได้รับ

a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู การต้ังค่าแฟกซ ์

c. เปิดเมนู การต้ังค่าข้ันสงู

d. เปิดเมนู ความละเอียดแฟกซ ์

e. เลือกการต้ังค่าท่ีถกูต้อง

หมายเหต:ุ การเพ่ิมความละเอียดจะทําให้ความเรว็ในการสง่ช้า

● เปิดการต้ังค่า การแก้ ไขข้อผิดพลาด จากแผงควบคมุ
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a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู บรกิาร

c. เปิดเมนู บรกิารแฟกซ ์

d. เปิดเมนู การแก้ ไขข้อผิดพลาด

e. เลือกการต้ังค่า เปิด

● ตรวจสอบตลับผงหมึกและเปล่ียนใหมห่ากจําเป็น

● ให้ผู้สง่ปรับการต้ังค่าความคมชัดบนเครือ่งแฟกซท่ี์สง่ให้เข้มข้ึน และสง่แฟกซอี์กคร้ัง

แฟกซถ์กูตัดหรอืพิมพบ์นสองหน้า

● ต้ังค่า ขนาดกระดาษเริม่ต้น แฟกซจ์ะพิมพบ์นกระดาษขนาดเดียวตามการต้ังค่า ขนาดกระดาษเริม่ต้น

a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู การต้ังค่าระบบ

c. เปิดเมนู การต้ังค่ากระดาษ

d. เปิดเมนู ขนาดกระดาษเริม่ต้น

e. เลือกการต้ังค่าท่ีถกูต้อง

● กําหนดประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาดท่ี ใช้สําหรับแฟกซ ์

● เปิดการต้ังค่า พอดีกับกระดาษ เพ่ือพิมพแ์ฟกซท่ี์มีความยาวมากข้ึนบนกระดาษ Letter หรอื A4

a. เปิดเมนู เมนูการต้ังค่า

b. เปิดเมนู การต้ังค่าแฟกซ ์

c. เปิดเมนู การต้ังค่าข้ันสงู

d. เปิดเมนู พอดีกับกระดาษ

e. เลือกการต้ังค่า เปิด

หมายเหต:ุ หากปิดการต้ังค่า พอดีกับกระดาษ และต้ังค่า ขนาดกระดาษเริม่ต้น เป็น Letter ต้นฉบับขนาด Legal จะพิมพส์องหน้า
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