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1 วิธี ใช ้HP DeskJet 2600 series

เรยีนร ูว้ธิ ี ใช ้HP DeskJet 2600 series ของคณุ

● เร ิม่ตน้ใชง้าน ในญนา้ 3

● การพมิพ ์ ในญนา้ 25

● การใชบ้รกิารทางเวบ็ ในญนา้ 39

● การทาํสาํเนาและสแกน ในญนา้ 45

● จัดการตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 57

● การเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 65

● ขอ้มลูทางเทคนคิ ในญนา้ 111

● การแก ้ ไขปัญา ในญนา้ 81
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2 เริม่ต้นใชง้าน

● ช ิน้สว่นตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์

● คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

● ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล

● พมิพร์ายงานจากแผงควบคมุ

● การใสวั่สดพุมิพ ์

● เปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ

● วางตน้ฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

● ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ

● เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

● ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10

● โญมดสลปี

● โญมดเงยีบ

● ปิดอัตโนมัต ิ
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ชิน้สว่นต่างๆ ของเครือ่งพิมพ ์

1 ตัวปรบัความกวา้งกระดาษ

2 ถาดป้อนกระดาษ

3 แผน่บังถาดป้อนกระดาษ

4 ฝาปิดสแกนเนอร ์

5 กระจกสแกนเนอร ์

6 แผงควบคมุ

7 ฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

8 ตลับญมกึพมิพ ์

9 ถาดรบักระดาษออก

10 แกนเล ื่อนของถาดรบักระดาษออก (ญรอืท ีเ่รยีกวา่แกนเล ื่อนของถาดกระดาษ)

11 การเช ื่อมตอ่สายไฟ

12 พอรต์ USB
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คุณสมบัติของแผงควบคุม
ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

คุณสมบัติ คําอธบิาย

1 ปุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ : เปิดญรอืปิดเคร ือ่งพมิพ ์

2 หน้าจอแผงควบคุม : แสดงจาํนวนสาํเนา สถานะระบบไรส้ายและความแรงของสัั ัาณ สถานะ Wi-Fi Direct คาํเตอืนญรอืขอ้
ผดิพลาด และระดับญมกึ

3 ไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตือนหมกึ) : แสดงวา่ญมกึพมิพม์ปีรมิาณตํ่าญรอืมปีัญาเก ี่ยวกับตลับญมกึพมิพ์ สาํญรบัขอ้มลู
เพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่รญัสและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคมุ ในญนา้ 104

4 ปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) : ญยดุการทาํงานปจจบัุน

5 ปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่: เร ิม่ทาํงานใญมญ่ลังจากญยดุชะงัก (เชน่ ญลังจากใสก่ระดาษ ญรอื ดงึกระดาษท ีต่ดิออก)

ไฟแสดงสถานะ เริม่ทํางานใหม ่: แสดงวา่เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในสถานะเตอืนญรอืขอ้ผดิพลาด สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่รญัส
และสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคมุ ในญนา้ 104
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คุณสมบัติ คําอธบิาย

6 ปุ่ ม ระบบไรส้าย : เปิดญรอืปิดคณุสมบัตกิารใชง้านแบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย : แสดงวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายอย ู่

7 ปุ่ ม ขอ้มูล : พมิพญ์นา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์ในสถานะปจจบัุน

ไฟแสดงสถานะ ขอ้มูล : ญากไฟยังคงกะพรบิเป็นสขีาวและไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลกะพรบิอยา่งรวดเรว็พรอ้มกัน 
ใญก้ดท ีป่ ุ่ ม ขอ้มูล เพ ื่อยนืยันการเช ื่อมตอ่

8 ปุ่ ม เริม่ทําสาํเนาส ี: เร ิม่งานทาํสาํเนาส ีญากตอ้งการเพ ิม่จาํนวนสาํเนาส ีใญก้ดปุ่ มญลายๆ ครัง้อยา่งรวดเรว็

9 ปุ่ ม เริม่ทําสาํเนาขาวดํา : เร ิม่งานทาํสาํเนาขาวดาํ ญากตอ้งการเพ ิม่จาํนวนสาํเนาขาวดาํ ใญก้ดปุ่ มญลายๆ ครัง้อยา่งรวดเรว็

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน คําอธบิาย

ไอคอน จํานวนสาํเนา : ตัวนับ 1 ญลักท ีแ่สดงจาํนวนสาํเนาเม ื่อคณุกาํลังทาํสาํเนาเอกสาร จาํนวนสาํเนาสงูสดุคอืเกา้

เม ื่อตัวอักษร E ปรากฏทางดา้นซา้ยของตัวนับ แสดงวา่เคร ือ่งพมิพเ์กดิขอ้ผดิพลาด สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่รญัส
และสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคมุ ในญนา้ 104

ไอคอน ขอ้ผิดพลาด : แสดงคาํเตอืนญรอืขอ้ผดิพลาด

ไอคอน ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษ : แสดงวา่มขีอ้ผดิพลาดท ีเ่ก ี่ยวกับกระดาษ
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ไอคอน คําอธบิาย

ไอคอนสถานะ ระบบไรส้าย : แสดงสถานะการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

ไอคอนสถานะไรส้ายประกอบดว้ยสามไอคอน คอื ไอคอน ระบบไรส้าย ( ) ไอคอน เตือนระบบไรส้าย ( ) และไอคอน 

แถบสญัญาณ ( )

ไอคอน Wi-Fi Direct : ระบสุถานะปจจบัุนของ Wi-Fi Direct

● ญากไอคอน Wi-Fi Direct ตดิสวา่ง น่ันญมายถงึ Wi-Fi Direct เปิดอย ูแ่ละพรอ้มสาํญรบัการใชง้าน

●
ญากไอคอน Wi-Fi Direct ดับ น่ันญมายถงึ Wi-Fi Direct ปิดอย ู ่ญากตอ้งการเปิด ใญก้ดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) 

และปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) คา้งไวพ้รอ้มกันสามวนิาท ี

● ญากไอคอน Wi-Fi Direct กะพรบิพรอ้มกับม ีไฟ ขอ้มูล สขีาวกะพรบิ น่ันญมายถงึโญมดปุ่ มกด Wi-Fi Protected 

Setup (WPS) กาํลังอย ูร่ะญวา่งการดาํเนนิการ กดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) ภายในสองนาทเีพ ื่อเช ื่อมตอ่

● ญากไอคอน Wi-Fi Direct กะพรบิถ ี่ๆ พรอ้มกับม ีไอคอน ขอ้ผิดพลาด กะพรบิเป็นเวลาสามวนิาท ีและยังคงสวา่ง
ตอ่เนื่ อง น่ันญมายถงึ Wi-Fi Direct มกีารเช ื่อมตอ่ถงึจาํนวนการเช ื่อมตอ่สงูสดุญา้จดุแลว้

● ญากไอคอน Wi-Fi Direct กะพรบิถ ี่ๆ พรอ้มกับม ีไอคอน ขอ้ผิดพลาด กะพรบิเป็นเวลาสามวนิาท ีและจากน้ันจงึดับ 
น่ันญมายถงึ มกีารปิดใชง้าน Wi-Fi Direct โดยผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยของคณุ

ไอคอน ระดับหมกึ : ไอคอนญมกึพมิพท์างซา้ยแสดงระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณของตลับญมกึพมิพส์ามส ีและไอคอน
ทางขวาแสดงระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณของตลับญมกึพมิพข์าวดาํ

หมายเหตุ: การแจง้เตอืนและไฟแสดงสถานะระดับญมกึพมิพจ์ะบอกระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อจดุประสงค ์ใน
การวางแผนเตรยีมการเทา่น้ัน เม ื่อคณุไดร้บัขอ้ความเตอืนวา่ระดับญมกึเญลอืนอ้ย โปรดพจิารณาเตรยีมตลับญมกึพมิพ ์
สาํญรบัเปล ี่ยนไว ้ ใญพ้รอ้ม เพ ื่อญลกีเล ี่ยงปัญาการพมิพล์า่ชา้ท ีอ่าจเกดิข ึน้ คณุยังไมต่อ้งเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญมจ่นกวา่
คณุภาพงานพมิพจ์ะตํ่าลงจนไมส่ามารถยอมรบัได ้
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ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุมและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล
ไฟแสดงสถานะปุ่ม ขอ้มูลจําเพาะ

●

สถานะ คําอธบิาย

ตดิสวา่ง เคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

Off (ปิด) เคร ือ่งพมิพถ์กูปิดสวติช ์

ญร ี่ เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโญมดสลปี เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โญมดสลปี โดยอัตโนมัตญิลังจากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลาญา้นาท ี

กะพรบิ เคร ือ่งพมิพก์าํลังประมวลผลงาน ญากตอ้งการยกเลกิงานพมิพ ์ ใญก้ดปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( )

กะพรบิถ ี่ๆ ถา้ฝาครอบตลับญมกึพมิพเ์ปิดอย ู ่ควรปิดใญเ้รยีบรอ้ย ถา้ฝาครอบตลับญมกึพมิพปิ์ดอย ูแ่ละไฟแสดงสถานะกะพรบิ
ถ ี่ๆ แสดงวา่เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในสถานะขอ้ผดิพลาด ซ ึง่คณุสามารถแก ้ ไขได ้ โดยการปฏบัิตติามขอ้ความท ีแ่สดงบน
ญนา้จอจากคอมพวิเตอร ์ ถา้คณุไมเ่ญน็ขอ้ความบนญนา้จอ ใญล้องพมิพเ์อกสารเพ ื่อสรา้งขอ้ความบนญนา้จอ

ไฟแสดงสถานะและไอคอน ระบบไรส้าย

● ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย ท ีอ่ย ูข่า้งปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และไอคอนสถานะไรส้ายบนญนา้จอแผงควบคมุทาํงานรว่มกัน

เพ ื่อแสดงสถานะการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

สถานะ คําอธบิาย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย ไอคอน ระบบไรส้าย และไอคอน แถบ
สญัญาณ ตดิสวา่ง

เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยไรส้าย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย และไอคอนสถานะ ระบบไรส้าย ดับอย ู่ ปิดระบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพอ์ย ู ่ในการเปิดใชง้านการทาํงานแบบไรส้าย

ของเคร ือ่งพมิพ ์ ใญก้ดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) 

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย กะพรบิ ไอคอน ระบบไรส้าย ตดิสวา่ง และ
แถบสัั ัาณญมนุเป็นวงกลม

เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโญมดการตัง้คา่ Auto Wireless Connect (เช ื่อมตอ่แบบ
ไรส้ายอัตโนมัต)ิ ผา่นทางซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP
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สถานะ คําอธบิาย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย กะพรบิ ไอคอน ระบบไรส้าย ตดิสวา่ง และ
แถบสัั ัาณกะพรบิพรอ้มกับไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย

เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโญมดดาํเนนิการ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย กะพรบิถ ี่ๆ เป็นเวลาสามวนิาท ีและจากน้ันจงึ
ดับลง ไอคอน ระบบไรส้าย และไอคอน เตือนระบบไรส้าย บนจอแสดงผล
กะพรบิถ ี่ๆ พรอ้มกันเป็นเวลาสามวนิาท ีและจากน้ันจงึดับไป

ปิดใชง้านระบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

เปล ี่ยนการตัง้คา่ระบบไรส้าย สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่ระบบ
ไรส้าย ในญนา้ 74

ในระญวา่งการตัง้คา่ระบบไรส้าย ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย กะพรบิ 
ไอคอน ระบบไรส้าย และไอคอน เตือนระบบไรส้าย ตดิสวา่ง และแถบ
สัั ัาณญมนุเป็นวงกลม

ไมม่สีัั ัาณระบบไรส้าย

– ตรวจสอบวา่เราเตอรแ์บบไรส้ายญรอืสถานแีมข่า่ยเปิดญรอืไม่

– ยา้ยเคร ือ่งพมิพเ์ขา้ใกลกั้บเราเตอร ์ไรส้าย

ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย กะพรบิ ไอคอน ระบบไรส้าย ตดิสวา่ง และ
ไอคอน เตือนระบบไรส้าย กะพรบิพรอ้มกับไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย

ญนึ่งในปัญาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

– เคร ือ่งพมิพป์ระสบปัญาในการเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย

– มขีอ้ผดิพลาดเกดิข ึน้ ญรอืตรวจพบเซสชัน่ท ีค่าบเก ี่ยวกันขณะใช ้
WPS

กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม ขอ้มูล ( ) พรอ้มกันเพ ื่อเรยีกใช ้

การทดสอบระบบไรส้าย จากน้ันดรูายงานทดสอบสาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี
การแก ้ ไขปัญา

THWW ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล 9



พิมพร์ายงานจากแผงควบคุม
รายงาน
เครือ่งพิมพ ์ วิธกีารพิมพ ์ คําอธบิาย

ญนา้ขอ้มลู
เคร ือ่งพมิพ ์

กดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) ญนา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพแ์สดงสรปุขอ้มลูเคร ือ่งพมิพแ์ละสถานะ
ปจจบัุนของเคร ือ่ง

รายงานสถานะ
เคร ือ่งพมิพ ์

กดปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) คา้งไวส้ามวนิาท ี รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพแ์สดงขอ้มลูปจจบัุนของเคร ือ่งพมิพ์ 
สถานะตลับญมกึพมิพ ์ ญรอืเญตกุารณเ์ม ื่อเรว็ๆ นี้ นอกจากนี้ ยัง
สามารถชว่ยแก ้ ไขปัญาเคร ือ่งพมิพ ์ไดอ้กีดว้ย

รายงานการ
ทดสอบเครอืขา่ยไร ้
สาย และญนา้การ
กาํญนดคา่เครอื
ขา่ย

กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม ขอ้มูล ( ) พรอ้มกัน
รายงานการทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายจะแสดงผลการวเิคราะญส์ถานะ
ของเครอืขา่ยไรส้าย ความแรงของสัั ัาณระบบไรส้าย เครอืขา่ยท ี่

ตรวจพบ และอื่นๆ อกีมากมาย

ญนา้การกาํญนดคา่เครอืขา่ยจะแสดงสถานะของเครอืขา่ย ช ื่อโบสต ์
ช ื่อเครอืขา่ย และอื่นๆ

ค ูม่อืการตดิตัง้
ฉบับยอ่ระบบไรส้าย

กดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) คา้งไวส้ามวนิาท ี ค ูม่อืการเร ิม่ตน้ระบบไรส้ายอยา่งรวดเรว็แสดงคาํแนะนําแบบทลีะ
ขัน้ตอนเพ ื่อชว่ยคณุในการตัง้คา่การเช ื่อมตอ่ไรส้าย

ค ูม่อื Wi-Fi Direct กดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) และปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) พรอ้มกัน ค ูม่อื Wi-Fi Direct แสดงคาํแนะนําเพ ื่อชว่ยคณุตัง้คา่และใช ้Wi-Fi 
Direct

รายงานบรกิารทาง
เวบ็

กดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) และปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) พรอ้มกัน ข ึน้อย ูกั่บสถานะบรกิารทางเวบ็ รายงานบรกิารทางเวบ็แสดงคาํ
แนะนําตา่งๆ เพ ื่อชว่ยคณุเปิดบรกิารทางเวบ็ ตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ 
ญรอืแก ้ ไขปัญาการเช ื่อมตอ่ และอื่นๆ อกีมากมาย
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การใสวั่สดุพิมพ ์
เลอืกขนาดกระดาษเพ ื่อดาํเนนิการตอ่

การใสก่ระดาษขนาดเต็มแผน่

1. ยกถาดป้อนกระดาษข ึน้

2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยใญด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไป ในเคร ือ่งและญงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ และเล ื่อนปึก
กระดาษเขา้ไปจนสดุ
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4. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชดิขอบกระดาษ

5. ปรบัถาดรบักระดาษออกลง แลว้ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออกมา

การใสก่ระดาษขนาดเล็ก

1. ยกถาดป้อนกระดาษข ึน้

2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย
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3. ใสปึ่กกระดาษภาพถา่ยลงทางดา้นขวาสดุของถาดป้อนกระดาษโดยควํา่ขอบสัน้ลงและญงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ เล ื่อนปึก
กระดาษภาพถา่ยจนสดุ

4. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชดิขอบกระดาษ

5. ปรบัถาดรบักระดาษออกลง แลว้ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออกมา

การใสซ่องจดหมาย

1. ยกถาดป้อนกระดาษข ึน้
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2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใสซ่องจดญมายอยา่งนอ้ยญนึ่งซองท ีด่า้นขวาสดุของถาดป้อนกระดาษ และเล ื่อนปึกซองจดญมายลงจนสดุ ควรญงายดา้นท ีจ่ะ
พมิพข์ ึน้

4. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนชดิปึกซองจดญมาย

5. ปรบัถาดรบักระดาษออกลง แลว้ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออกมา
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เปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ
เคร ือ่งพมิพส์ามารถตรวจพบโดยอัตโนมัตวิา่ได ้ ใสก่ระดาษไว ้ ในถาดป้อนกระดาษญรอืไม ่และตรวจพบวา่กระดาษท ี่ ใสม่คีวามกวา้ง
มาก นอ้ย ญรอืปานกลาง คณุสามารถเปล ี่ยนขนาดกระดาษใญั ่ปานกลาง เลก็ ท ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบได ้

วิธเีปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในญนา้ 78

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

3. ในสว่น Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) คลกิ Tray and Paper Management (การจัดการถาดและกระดาษ) แลว้
เลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ

4. คลกิ Apply (ทาํใญม้ผีล)
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วางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. วางเอกสารตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาดา้นญนา้ของกระจกสแกนเนอร ์

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์
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ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับกระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใญท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทตา่งๆ กอ่น
จะตัดสนิใจซ ือ้ในปรมิาณมาก แนะนําใญ ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อใญ ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ เขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตข์อง HP ท ี ่
www.hp.com เพ ื่อดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับกระดาษ HP

HP ขอแนะนําใญ ้ ใชก้ระดาษธรรมดาท ีม่ ีโลโก ้ColorLok สาํญรบัพมิพเ์อกสารประจาํวัน กระดาษทัง้ญมดท ีม่ ี
โลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มคีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานขัน้สงูดา้นความน่าเช ื่อถอืและคณุภาพงาน
พมิพ ์ และจะทาํใญ ้ ไดเ้อกสารท ีม่คีวามคมชัด มสีสีนัสดใส มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้และแญง้เรว็กวา่กระดาษธรรมดา
ทัว่ไป เลอืกซ ือ้กระดาษท ีม่ ีโลโก ้ColorLok ท ีม่ทัีง้ขนาดและนํา้ญนักท ีญ่ลากญลายไดจ้ากผ ูผ้ลติกระดาษชัน้นํา

เนื้อญาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึญัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● กระดาษท ีแ่นะนําสาํญรบัการพมิพ ์

● การสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP

กระดาษท่ีแนะนําสาํหรบัการพิมพ ์
ญากคณุตอ้งการคณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ HP ขอแนะนําใญ ้ ใชก้ระดาษ HP ท ีอ่อกแบบมาเฉพาะสาํญรบัประเภทของงานท ีค่ณุ
กาํลังพมิพ ์

กระดาษเญลา่นีบ้างประเภทอาจไมม่วีางจาํญน่าย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การพิมพภ์าพถา่ย

● กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP

กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP เป็นกระดาษภาพถา่ยคณุภาพสงูสดุของ HP สาํญรบัภาพถา่ยท ีด่ที ีส่ดุของคณุ 
กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP ใญค้ณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยท ีส่วยงามและแญง้ทันท ีคณุจงึสามารถแบง่ปนภ
าพถา่ยจากเคร ือ่งพมิพ ์ไดทั้นที กระดาษนี้มญีลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4 8.5 x 11 นิว้ 216 x 279 มม. 4 x 6 นิว้ 10 x 15 
ซม. และ 5 x 7 นิว้ 13 x 18 ซม. และมผีวิกระดาษสองแบบ คอื แบบผวิมันวาวญรอืผวิมันเลก็นอ้ย (ผวิมัน-ดา้น) เญมาะ
สาํญรบัการใสก่รอบ การจัดแสดง การใญข้องขวััดว้ยภาพถา่ยท ีด่ที ีส่ดุและโครงการภาพถา่ยพเิศษ กระดาษภาพถา่ย
พรเีมยีมพลัสของ HP ใญผ้ลงานพมิพท์ ีย่อดเย ีย่มดว้ยคณุภาพระดับมอือาชพีและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถา่ยขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถา่ยท ีม่ผีวิมันวาวนี้มคีณุสมบัตแิญง้เรว็ สะดวกตอ่การญยบิจับโดยไมท่ ิง้รอ่งรอยไว ้โดยสามารถกันนํา้ ญมกึเลอะ 
รอยนิว้มอื และความช ืน้ได ้งานพมิพข์องคณุจะดเูญมอืนและใญค้วามร ูส้กึเทยีบไดกั้บภาพถา่ยท ีอั่ดจากรา้น มญีลายขนาด รวม
ทัง้ขนาด A4 8.5 x 11 นิว้ 216 x 279 มม. 4 x 6 นิว้ 10 x 15 ซม. และ 5 x 7 นิว้ 13 x 18 ซม. กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษ
ท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อใญ ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษภาพถา่ยของ HP

ใญค้ณุไดพ้มิพส์แนป็ชอ็ตประจาํวันสสีดใส ในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท ีอ่อกแบบมาสาํญรบัการพมิพภ์าพถา่ยแบบธรรมดา 
กระดาษภาพถา่ยราคายอ่มเยานี้มคีณุสมบัตแิญง้เรว็ สะดวกตอ่การญยบิจับ คณุจะไดภ้าพคมชัดเม ื่อคณุใชก้ระดาษนี้กับ
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เคร ือ่งพมิพอ์งิคเ์จต็ มกีระดาษแบบผวิมันวาวญลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4 8.5 x 11 นิว้, 216 x 279 มม. 5 x 7 นิว้ 13 x 18 
ซม. และ 4 x 6 นิว้ 10 x 15 ซม. กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อใญ ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● ชุดคุ้มคา่รูปภาพ HP

ชดุผลติภัณฑส์าํญรบัภาพถา่ยของ HP ประกอบดว้ยตลับบรรจญุมกึของแทข้อง HP และกระดาษภาพถา่ยขัน้สงูของ HP ท ี่
รวมอย ู่ ในชดุบรรจภัุณฑแ์สนสะดวก ซ ึง่ชว่ยคณุประญยัดเวลา และทาํใญค้ณุไมต่อ้งคาดเดาถงึคณุภาพของการพมิพภ์าพถา่ย
ท ีม่คีณุภาพเทยีบเทา่มอือาชพี ในราคาประญยัดดว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุ ญมกึของแทข้อง HP และกระดาษภาพถา่ยขัน้
สงูของ HP ไดร้บัการออกแบบมาใญท้าํงานรว่มกันเพ ื่อใญภ้าพถา่ยของคณุคงทนและมสีสีนัสดใส ไมว่า่จะพมิพส์กัก ี่ครัง้ เญมาะ
สาํญรบัการพมิพภ์าพถา่ยสดุประทับใจในวันพักผอ่นญรอืการพมิพจ์าํนวนมากเพ ื่อแจกจา่ย

เอกสารสาํหรบัธุรกิจ

● กระดาษพรเีมยีมสาํหรบังานนําเสนอของ HP ขนาด 120 แกรมแบบเคลือบด้าน หรอืกระดาษสาํหรบังานนําเสนอ
ของ HP ขนาด 120 แกรมเคลือบด้าน

กระดาษชนดินี้คอืกระดาษท ีม่นํีา้ญนักมาก ไมเ่คลอืบมันทัง้สองดา้น เญมาะสาํญรบังานนําเสนอ โครงรา่งวจัิย รายงาน และ
จดญมายขา่ว กระดาษชนดินี้มนํีา้ญนักมากเพ ื่อใญง้านเอกสารดดูน่ีาประทับใจ

● กระดาษโบรชวัรเ์คลือบมันของ HP 180 แกรม ญรอื กระดาษเคลือบมันสาํหรบังานแบบมอือาชพีของ HP 180 แกรม

กระดาษเญลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบมันทัง้สองดา้นสาํญรบัการใชง้านสองญนา้ เญมาะอยา่งย ิง่สาํญรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีง
กับภาพญรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

● กระดาษโบรชวัรเ์คลือบด้านของ HP ขนาด 180 แกรม ญรอื กระดาษเคลือบด้านสาํหรบังานแบบมอือาชพีของ HP 
ขนาด 180 แกรม

กระดาษเญลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบดา้นทัง้สองดา้นสาํญรบัการใชง้านสองญนา้ เญมาะอยา่งย ิง่สาํญรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีง
กับภาพญรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

งานพิมพป์ระจําวัน

กระดาษทัง้ญมดท ีร่ะบสุาํญรบัการพมิพ ์ในทกุวัน มเีทคโนโลย ีColorLok Technology เพ ื่อการลดรอยเป้ือน มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้ 
และสสีนัสดใส

● กระดาษขาวสวา่งของ HP และกระดาษสสีาํหรบั Inkjet

กระดาษขาวสวา่งของ HP และกระดาษสสีาํญรบั Inkjet ใญส้แีละขอ้ความท ีม่คีวามคมชัดสงู มคีวามทบึเพยีงพอสาํญรบัการ
พมิพส์สีองดา้นโดยไมม่ลัีกษณะโปรง่แสง เญมาะสาํญรบัใชพ้มิพจ์ดญมายขา่ว รายงาน และใบปลวิ

● กระดาษพิมพอ์เนกประสงคแ์ละ All-in-One ของ HP

กระดาษพมิพอ์เนกประสงคแ์ละ All-in-One ของ HP  เป็นกระดาษพมิพค์ณุภาพสงู พมิพง์านไดญ้ลายแบบ ซ ึง่จะสรา้ง
เอกสารท ีม่คีวามคมชัดมากกวา่เอกสารท ีพ่มิพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานญรอืเอกสารท ีถ่า่ยสาํเนาใดๆ กระดาษชนดินี้เป็นกระ
ดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อใญ ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษ HP Office กระดาษทําสาํเนา และกระดาษสาํหรบัทําสาํเนาและพิมพ ์

กระดาษแบบตา่งๆ นี้เญมาะสาํญรบัทาํสาํเนา รา่ง บันทกึ และเอกสารท ี่ ใชเ้ป็นประจาํแบบอื่นๆ กระดาษเญลา่นี้เป็นกระดาษท ี่
ปราศจากกรด เพ ื่อใญ ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษรี ไซเคิลสาํหรบัสาํนักงานของ HP
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กระดาษร ี ไซเคลิสาํญรบัสาํนักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคค์ณุภาพสงู ทาํจากเสน้ใยซ ึง่ผา่นกระบวนการร ี ไซเคลิ 
30%

การสัง่ซือ้กระดาษของ HP
เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใญท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท แนะนําใญ ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อใญ ้ ได ้
คณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ

ญากตอ้งการสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP ญรอืวัสดอุ ื่นๆ ใญ ้ ไปท ี ่www.hp.com ในขณะนี้ บางสว่นของเวบ็ไซต ์HP จะมเีฉพาะภาษา
อังกฤษเทา่น้ัน

HP ขอแนะนําใญ ้ ใชก้ระดาษธรรมดาท ีม่ ีโลโก ้ColorLok สาํญรบัพมิพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวัน กระดาษทัง้ญมดท ีม่ ีโลโก ้
ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่งอสิระวา่มคีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานขัน้สงูดา้นความน่าเช ื่อถอืและคณุภาพงานพมิพ ์ และจะ
ทาํใญ ้ ไดเ้อกสารท ีม่คีวามคมชัด มสีสีนัสดใส มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้และเวลาแญง้สัน้กวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองญากระดาษท ีม่ ี
โลโก ้ColorLok ท ีม่ทัีง้ขนาดและนํา้ญนักท ีญ่ลากญลายจากผ ูผ้ลติกระดาษชัน้นํา
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เปิดซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์HP(Windows)
ญลังจากตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP แลว้ ใญดั้บเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นเดสกท์อ็ป ญรอืทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อ
เปิดซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก HP จากรายช ื่อแอป และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของญนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8: คลกิขวาท ีพ่ ืน้ท ีว่า่งบนญนา้จอเร ิม่ คลกิ All Apps (โปรแกรมทัง้ญมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลอืกช ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All 
Programs (โปรแกรมทัง้ญมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์
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ใชแ้อป HP Smart ในการพิมพ ์สแกน และแก้ ไขปญหาจากอุปกรณท่ี์ ใชร้
ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

HP Smart (กอ่นญนา้นี้ ร ูจั้กกันในนามของ HP All-in-One Printer Remote) จะชว่ยคณุในการตัง้คา่ สแกน พมิพ ์ แชร ์ และ
จัดการเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุ คณุสามารถแชรเ์อกสารและภาพผา่นอเีมล ขอ้ความตัวอักษร และระบบคลาวดย์อดนยิม รวมทัง้
บรกิารโซเชยีลมเีดยี (เชน่ iCloud, Google Drive, Dropbox และ Facebook) คณุยังสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ HP ใญม ่รวมถงึ
จอภาพ และสัง่ซ ือ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงตา่งๆ

หมายเหตุ: อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารแอป HP Smart ในบางภาษา อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านคณุลักษณะบางรายการสาํญรบั
เคร ือ่งพมิพบ์างรุน่

หากต้องการติดต้ังแอป HP Smart

▲ สามารถใชง้านแอป HP Smart ได ้ ในอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android และ Windows 10 ญากตอ้งการตดิตัง้แอปบนอุ
ปกรณข์องคณุ โปรดไปท ี ่123.hp.com และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอ เพ ื่อเขา้ใชง้านรา้นคา้แอปสาํญรบัอปุกรณข์อง
คณุ

หากต้องการเปิดแอป HP Smart บนคอมพิวเตอรท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

▲ ญลังตดิตัง้แอป HP Smart และใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) จากเดสกท์อ็ปของอปุกรณ ์และจากน้ันเลอืก HP Smart จากรายการ
แอป

เชื่อมต่อเขา้กับเครือ่งพิมพข์องคุณ

▲ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ มกีารเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ และเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับอปุกรณข์องคณุแลว้ จากน้ัน HP Smart 
จะตรวจญาเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

รบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแอป HP Smart

สาํญรบัคาํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับวธิกีารพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาโดยใช้ HP Smart โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart 
ในญนา้ 30, สแกนโดยใช ้HP Smart ในญนา้ 51 และ ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart ในญนา้ 102

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้าน HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน เขา้ใชง้านคณุลักษณะตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ และแก ้ ไข
ปัญาตา่งๆ ใญ ้ ไปท ี:่ 

● iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help

● Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

THWW ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 21
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โหมดสลีป
การใชพ้ลังงานจะลดลงเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโญมดสลปี

ญลังจากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โญมดสลปีญลังจากไมม่กีารทาํงานเป็นเวลา 5 นาท ี

การเปล ี่ยนเวลาเขา้ส ู่ โญมดสลปี

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในญนา้ 78

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

3. ในสว่น Power Management (การจัดการพลังงาน) ใญค้ลกิ Energy Save Mode (โญมดประญยัดพลังงาน) แลว้เลอืกตัว
เลอืกท ีต่อ้งการ

4. คลกิ Apply (ทาํใญม้ผีล)
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โหมดเงียบ
โญมดเงยีบจะชะลอการพมิพ ์ใญช้า้ลงเพ ื่อลดเสยีงรบกวนโดยรวมลงโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ โญมดเงยีบใชง้านไดกั้บ
การพมิพด์ว้ยคณุภาพการพมิพ ์ Normal (ปกต)ิ บนกระดาษธรรมดาเทา่น้ัน เปิดโญมดเงยีบเพ ื่อลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ ์ ญาก
ตอ้งการพมิพท์ ีค่วามเรว็ปกต ิใญปิ้ดโญมดเงยีบ โญมดเงยีบถกูปิดใชง้านไวเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้

หมายเหตุ: ในโญมดเงยีบ ถา้คณุพมิพบ์นกระดาษธรรมดาดว้ยคณุภาพการพมิพ ์ Draft (รา่ง) ญรอื Best (ดที ีส่ดุ) ญรอืถา้คณุ
พมิพภ์าพถา่ยญรอืซองจดญมาย เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํงานในลักษณะเดยีวกันกับเม ื่อปิดโญมดเงยีบ

การเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

2. คลกิแทบ็ Quiet Mode (โญมดเงยีบ) 

3. เลอืก On (เปิด) ญรอื Off (ปิด)

4. คลกิท ี ่Save Settings (บันทกึการตัง้คา่)

การเปิดปิดโหมดเงียบจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(OS X และ macOS)

1. เปิด HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP)

หมายเหตุ:  HP Utility (HP ยทูลิติ ี)้ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลเิคชัน) 

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์

3. คลกิ โหมดเงียบ

4. เลอืก On (เปิด) ญรอื Off (ปิด)

5. คลกิท ี ่Apply Now (กาํญนดใชเ้ด ี๋ยวนี้)

การเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในญนา้ 78

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่) 

3. ในสว่น Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) เลอืก Quiet Mode (โญมดเงยีบ) แลว้เลอืก On (เปิด) ญรอื Off (ปิด)

4. คลกิ Apply (ทาํใญม้ผีล)
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ปิดอัตโนมัติ
คณุสมบัตนิีจ้ะปิดเคร ือ่งพมิพญ์ลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน ปิดอัตโนมัติ จะปิดการทํางาน
ท้ังหมดของเครือ่งพิมพ ์ดังน้ันคุณจึงต้องใชปุ่้มเปิด/ปิดเเพ่ือเปิดการทํางานของเครือ่งพิมพอี์กครัง้ ถา้เคร ือ่งพมิพข์องคณุ
รองรบัคณุสมบัตปิระญยัดพลังงานนี้ ปิดอัตโนมัต ิจะเปิดญรอืปิดใชง้านอัตโนมัตขิ ึน้อย ูกั่บความสามารถของเคร ือ่งพมิพแ์ละตัวเลอืก
ในการเช ื่อมตอ่. แมว้า่จะปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิเคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โญมดสลปีญลังจากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลา 5 นาทเีพ ื่อชว่ย
ประญยัดพลังงาน

● ปิดอัตโนมัต ิเปิดใชง้านเม ื่อเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ ถา้เคร ือ่งพมิพ ์ไมม่เีครอืขา่ยญรอืไมม่แีฟกซ ์ ญรอืไม่ ได ้ ใชค้วามสามารถเญลา่นี้

● ปิดอัตโนมัต ิปิดใชง้านเม ื่อเปิดระบบไรส้ายญรอื Wi-Fi Direct ญรอืเม ื่อเคร ือ่งพมิพท์ ีม่แีฟกซ ์ USB ญรอืเครอืขา่ย Ethernet 
สรา้งการเช ื่อมตอ่แฟกซ ์ USB ญรอืเครอืขา่ย Ethernet
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3 การพิมพ ์

● การพมิพเ์อกสาร

● การพมิพภ์าพถา่ย

● พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart

● การพมิพซ์องจดญมาย

● การพมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน dpi สงูสดุ

● พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

● เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์
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การพิมพเ์อกสาร
กอ่นพมิพเ์อกสาร ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษไว ้ ในถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษออกเปิดอย ู ่ญากตอ้งการ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11

วิธพิีมพเ์อกสาร (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัต)ิ, Options (ตัวเลอืก), Printer Setup (การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ)์, Printer 
Properties (คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ)์, Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ ญรอื Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่ญมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํญรบัการพมิพต์า่งๆ) ญรอื Printing Shortcut (ทางลัด
สาํญรบัการพมิพ)์

ญากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

สาํญรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 36

หมายเหตุ:  ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาดป้อนกระดาษแลว้ 

5. คลกิ OK (ตกลง) เพ ื่อปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

6. คลกิ Print (พมิพ)์ ญรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

การพิมพเ์อกสาร (OS X และ macOS)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร ์ ใญเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. กาํญนดตัวเลอืกการพมิพ ์

ญากคณุไมเ่ญน็ตัวเลอืกในกรอบโตต้อบการพมิพ ์ คลกิ Show Details (แสดงรายละเอยีด)

● เลอืกขนาดกระดาษท ีต่อ้งการในเมนปู๊อปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ใญต้รวจสอบวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งแลว้

● เลอืกแนวการวางกระดาษ

● ใสเ่ปอรเ์ซน็ตก์ารปรบัขนาด

4. คลกิ Print (พมิพ)์
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การพิมพส์องด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัต)ิ, Options (ตัวเลอืก), Printer Setup (การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ)์, Printer 
Properties (คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ)์, Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ ญรอื Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

4. บนแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํญรบัการพมิพต์า่งๆ) ญรอื Printing Shortcut (ทางลัดสาํญรบัการพมิพ)์ ใญ ้
เลอืกทางลัด Two-sided (Duplex) Printing (การพมิพส์องดา้น (สองทศิทาง))

ญากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

สาํญรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 36

หมายเหตุ:  ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาดป้อนกระดาษแลว้ 

5. ญลังจากท ีค่ณุพมิพญ์นา้แรก ใญท้าํตามคาํแนะนําบนญนา้จอ เพ ื่อใสก่ระดาษเขา้ใญมอ่กีครัง้ และจากน้ันคลกิท ี ่Continue 
(ดาํเนนิการตอ่)

6. คลกิ OK (ตกลง) เพ ื่อพมิพ ์

การพิมพส์องด้าน (OS X และ macOS)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร ์ ใญเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ในกลอ่งโตต้อบ Print (พมิพ)์ ใญเ้ลอืก Paper Handling (การป้อนกระดาษ) จากเมนปู๊อปอัพ และตัง้คา่ Page Order (เรยีง
ญนา้กระดาษ) เป็น Normal (ปกต)ิ

3. ตัง้คา่ Pages to Print (ญนา้ท ีจ่ะพมิพ)์ เป็น Odd Only (ญนา้ค ี่เทา่น้ัน)

4. คลกิ Print (พมิพ)์

5. เม ื่อพมิพญ์นา้ค ี่ของเอกสารญมดทกุญนา้แลว้ ใญนํ้าเอกสารออกจากถาดรบักระดาษออก

6. ใสต่น้ฉบับอกีครัง้โดยใญด้า้นท ีอ่อกมาจากเคร ือ่งพมิพญั์นเขา้ญาเคร ือ่งพมิพ ์ และดา้นวา่งเปลา่ของตน้ฉบับญันไปทางดา้นญนา้
ของเคร ือ่งพมิพ ์

7. ในกลอ่งโตต้อบ Print (พมิพ)์ ใญกั้บไปยังเมนปู๊อปอัพ Paper Handling (การป้อนกระดาษ) และตัง้คา่เรยีงญนา้กระดาษเป็น 
Normal (ปกต)ิ และญนา้ท ีจ่ะพมิพเ์ป็น Even Only (ญนา้ค ูเ่ทา่น้ัน)

8. คลกิ Print (พมิพ)์
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การพิมพภ์าพถา่ย
กอ่นพมิพภ์าพถา่ย ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษภาพถา่ยไว ้ ในถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษออกเปิดอย ู ่ญาก
ตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11

การพิมพภ์าพถา่ยลงบนกระดาษภาพถา่ย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัต)ิ, Options (ตัวเลอืก), Printer Setup (การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ)์, Printer 
Properties (คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ)์, Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ ญรอื Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่ญมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํญรบัการพมิพต์า่งๆ) ญรอื Printing Shortcut (ทางลัด
สาํญรบัการพมิพ)์

ญากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

สาํญรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 36

หมายเหตุ:  ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาดป้อนกระดาษแลว้ 

5. คลกิ OK (ตกลง) เพ ื่อกลับไปยังกลอ่งโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

6. คลกิ OK (ตกลง) แลว้คลกิ Print (พมิพ)์ ญรอื OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พมิพ)์

หมายเหตุ:  ญลังจากพมิพง์านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใญนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษ
ภาพถา่ยไวเ้พ ื่อไม่ ใญก้ระดาษมว้นตัว ซ ึง่ทาํใญค้ณุภาพงานพมิพล์ดลง 

การพิมพภ์าพถา่ยจากคอมพิวเตอร ์(OS X และ macOS)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร ์ ใญเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. กาํญนดตัวเลอืกการพมิพ ์

ญากคณุไมเ่ญน็ตัวเลอืกในกรอบโตต้อบการพมิพ ์ คลกิ Show Details (แสดงรายละเอยีด)

● เลอืกขนาดกระดาษท ีต่อ้งการในเมนปู๊อปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ใญต้รวจสอบวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งแลว้

● เลอืกแนวการวางกระดาษ

4. จากเมนปู๊อปอัพ ใญเ้ลอืก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คณุภาพ) แลว้เลอืกการตัง้คา่ตอ่ไปนี้:
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● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถา่ยท ีเ่ญมาะสม

● Quality (คณุภาพ): เลอืกตัวเลอืกซ ึง่ใญค้ณุภาพท ีด่ที ีส่ดุญรอื dpi สงูสดุ

● คลกิรปูสามเญล ี่ยม Color Options (ตัวเลือกส)ี แลว้เลอืกตัวเลอืก Photo Fix (แก้ ไขภาพถา่ย) ท ีเ่ญมาะสม

– ปิดเครือ่ง: ไมม่กีารเปล ี่ยนแปลงท ีร่ปูภาพ

– เปิด: ปรบัโฟกัสของภาพอัตโนมัต;ิ ปรบัความคมของภาพพอประมาณ

5. เลอืกการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Print (พมิพ)์
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พิมพ ์โดยใชแ้อป HP Smart
สว่นนีจ้ะใญค้าํแนะนําพ ืน้ฐานสาํญรบัการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Android, iOS ญรอื Windows 10 
ของคณุ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ใญ ้ ไปท ี:่

● iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help

● Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11

2. เปิด HP Smart สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 ในญนา้ 21

3. บนญนา้จอญลัก HP Smart ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุไว ้

คําแนะนํา: ญากคณุตอ้งการเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใญค้ลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นแถบเคร ือ่งมอืท ีอ่ย ูด่า้นลา่งซา้ย
ของญนา้จอ และจากน้ันเลอืก Select a Different Printer (เลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น) เพ ื่อดเูคร ือ่งพมิพทั์ง้ญมดท ีส่ามารถเลอืก
ใชง้านได ้

4. ท ีด่า้นลา่งของญนา้จอญลัก ใญค้ลกิญรอืแตะท ี ่Print (พมิพ)์

5. เลอืก Print Photo (พมิพภ์าพถา่ย) คน้ญาภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ี ่Select Photos to 
Print (เลอืกภาพถา่ยเพ ื่อพมิพ)์ 

เลอืก Print Documents (พมิพเ์อกสาร) คน้ญาเอกสาร PDF ท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ี ่Print (พมิพ)์ 

6. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่ญมาะสม ญากตอ้งการดกูารตัง้คา่เพ ิม่เตมิ ใญค้ลกิญรอืแตะท ี ่More settings (การตัง้คา่เพ ิม่เตมิ) สาํญรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 36

7. คลกิญรอืแตะท ี ่Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งญมายบวก ญากคณุตอ้งการเปล ี่ยนเป็นเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ญรอืเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใญม่

3. แตะท ีตั่วเลอืกการพมิพ ์ (เชน่ Print Photos (พมิพภ์าพถา่ย) ญรอื Print Facebook Photos (พมิพภ์าพถา่ยจาก 
Facebook) ฯลฯ) คณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยและเอกสารจากอปุกรณข์องคณุ ท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์ญรอืไซต ์โซเชยีลม ี
เดยีได ้

4. เลอืกภาพถา่ยญรอืเอกสารท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

5. แตะท ี ่Print (พมิพ)์ 
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การพิมพซ์องจดหมาย
กอ่นพมิพซ์องจดญมาย ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสซ่องจดญมายไว ้ ในถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษออกเปิดอย ู ่คณุ
สามารถใสซ่องจดญมายไดม้ากกวา่ญนึ่งซองลงในถาดป้อนกระดาษ โปรดอยา่ใชซ้องจดญมายท ีม่ลัีกษณะมันเงาญรอืพมิพน์นู รวมถงึ
ซองจดญมายท ีม่ตัีวยดึญรอืญนา้ตา่งดว้ย สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสซ่องจดญมาย โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11

หมายเหตุ: คณุสามารถดรูายละเอยีดวธิกีารจัดรปูแบบขอ้ความสาํญรบัพมิพซ์องจดญมายไดจ้ากไฟลว์ธิ ี ใช ้ ในโปรแกรม Word

การพิมพซ์องจดหมาย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัต)ิ, Options (ตัวเลอืก), Printer Setup (การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ)์, Printer 
Properties (คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ)์, Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ ญรอื Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่ญมาะสมจากแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) และ Layout (เคา้โครง) และกลอ่งโตต้อบ 
Advanced Options (ตัวเลอืกขัน้สงู)

● จากรายการ Paper type (ชนดิกระดาษ) ญรอื Media (วัสดพุมิพ)์ แบบดรอปดาวน ์ใญเ้ลอืกชนดิกระดาษท ีเ่ญมาะสม

● ในรายการ Paper sizes (ขนาดกระดาษตา่งๆ) ญรอื Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดรอปดาวน ์ใญเ้ลอืกขนาดซอง
จดญมายท ีเ่ญมาะสม

● เลอืกการจัดวางญนา้แบบ Portrait (แนวตัง้) ญรอื Landscape (แนวนอน)

สาํญรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 36

5. คลกิ OK (ตกลง) แลว้คลกิ Print (พมิพ)์ ญรอื OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พมิพ)์

วิธพิีมพซ์องจดหมาย (OS X และ macOS)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร ์ ใญเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. เลอืกขนาดซองจดญมายท ีต่อ้งการในเมนปู๊อปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)

ญากคณุไมเ่ญน็ตัวเลอืกในกรอบโตต้อบการพมิพ ์ คลกิ Show Details (แสดงรายละเอยีด)

หมายเหตุ: ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ใญต้รวจสอบวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งแลว้

4. จากเมนปู๊อปอัพ ใญเ้ลอืก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คณุภาพ) และตรวจสอบวา่การตัง้คา่ชนดิกระดาษเป็น 
Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

5. คลกิ Print (พมิพ)์
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การพิมพ ์โดยใชจํ้านวน dpi สูงสดุ
ใชจ้าํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) สงูสดุเพ ื่อพมิพภ์าพคณุภาพสงูและคมชัดบนกระดาษภาพถา่ย

การพมิพแ์บบจาํนวน dpi สงูสดุ จะใชเ้วลานานกวา่การพมิพด์ว้ยการตัง้คา่แบบอื่นๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ ืน้ท ีด่สิกจ์าํนวนมาก

สาํญรบัรายการความละเอยีดการพมิพท์ ีร่องรบั โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตส์นับสนุนผลติภัณฑท์ ี ่www.support.hp.com

การพิมพ ์ ในโหมด dpi สูงสดุ (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัต)ิ, Options (ตัวเลอืก), Printer Setup (การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ)์, Printer 
Properties (คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ)์, Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ ญรอื Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่ญมาะสม

Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 8

● คลกิท ีแ่ทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) จากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดรอปดาวน ์ใญเ้ลอืก
ขนาดกระดาษท ีเ่ญมาะสม จากรายการ Paper Type (ชนดิกระดาษ) แบบดรอปดาวน ์ใญเ้ลอืกชนดิกระดาษท ีเ่ญมาะสม

● คลกิท ีแ่ทบ็ Advanced (ขัน้สงู) เลอืก Print in Max DPI (พมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน DPI สงูสดุ)

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP

● คลกิท ีแ่ทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) จากรายการ Media (วัสดพุมิพ)์ แบบดรอปดาวน ์ใญเ้ลอืกชนดิ
กระดาษท ีเ่ญมาะสม

● คลกิปุ่ ม Advanced (ขัน้สงู) เลอืกขนาดกระดาษท ีเ่ญมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดรอปดา
วน ์ในบรเิวณ Printer Features (คณุลักษณะของเคร ือ่งพมิพ)์ ใญเ้ลอืก Yes (ใช)่ จากรายการ Print in Max DPI 
(พมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน DPI สงูสดุ) แบบดรอปดาวน ์จากน้ันคลกิท ี ่OK (ตกลง) เพ ื่อปิดกลอ่งโตต้อบ Advanced 
Options (ตัวเลอืกขัน้สงู)

สาํญรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในญนา้ 36

5. ยนืยันการวางแนวกระดาษบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) และจากน้ันคลกิท ี ่OK (ตกลง) เพ ื่อพมิพ ์

การพิมพ ์โดยใช ้dpi สูงสดุ (OS X และ macOS)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร ์ ใญเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. กาํญนดตัวเลอืกการพมิพ ์

ญากคณุไมเ่ญน็ตัวเลอืกในกรอบโตต้อบการพมิพ ์ คลกิ Show Details (แสดงรายละเอยีด)

● เลอืกขนาดกระดาษท ีต่อ้งการในเมนปู๊อปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
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หมายเหตุ: ญากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุมกีารใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งแลว้

● เลอืกแนวการวางกระดาษ

4. จากเมนปู๊อปอัพ ใญเ้ลอืก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คณุภาพ) แลว้เลอืกการตัง้คา่ตอ่ไปนี้:

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษท ีเ่ญมาะสม

● Quality (คณุภาพ): Maximum dpi (dpi สูงสดุ)

5. เลอืกคา่การพมิพอ์ ื่นๆ ท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Print (พมิพ)์
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พิมพจ์ากอุปกรณเ์คล่ือนท่ี
พิมพจ์ากอุปกรณเ์คล่ือนท่ี

คณุสามารถพมิพเ์อกสารและภาพถา่ยจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุได ้ โดยตรง รวมถงึ iOS, Android, Windows Mobile, 
Chromebook และ Amazon Kindle 

หมายเหตุ: คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่ ไดอ้กีดว้ย สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดย
ใชแ้อป HP Smart ในญนา้ 30 

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณเ์คล่ือนท่ี

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้ในเครอืขา่ยเดยีวกันกับอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุแลว้

คําแนะนํา: ญากคณุตอ้งการพมิพ โ์ดยไมเ่ช ื่อมตอ่กับเราเตอร ์ ใญ ้ ใช ้Wi-Fi Direct เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่สาํญรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเช ื่อมตอ่ไปยังเคร ือ่งพมิพแ์บบไรส้ายโดยไมต่อ้งใชเ้ราเตอร ์ ในญนา้ 69

2. เปิดใชง้านการพมิพบ์นอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ:

● iOS: ใชตั้วเลอืก Print (พมิพ)์ จากเมน ูShare ( ) (แชร)์

หมายเหตุ: อปุกรณท์ ี่ ใช ้iOS 4.2 ญรอืใญมก่วา่จะม ีAirPrint ตดิตัง้ไวล้ว่งญนา้แลว้

● Android: ดาวน ์โญลด HP Print Service Plugin (ปลัก๊อนิบรกิารการพมิพข์อง HP) (ซ ึง่ไดร้บัการสนับสนุนจาก
อปุกรณ ์Android โดยสว่นใญั)่ จากรา้นคา้ Google Play และเปิดใชง้านบนอปุกรณข์องคณุ

หมายเหตุ: HP Print Service Plugin (ปลัก๊อนิบรกิารการพมิพข์อง HP) สนับสนุนอปุกรณท์ ี่ ใช ้Android 4.4 
ญรอืใญมก่วา่ อปุกรณท์ ี่ ใช ้Android 4.3 ญรอืกอ่นญนา้นี้สามารถพมิพ โ์ดยใชแ้อพพลเิคชัน HP ePrint ซ ึง่สามารถ
เลอืกใชง้านไดจ้ากรา้นคา้ Google Play 

● Windows Mobile: แตะท ี ่Print (พมิพ)์ จากเมน ูDevice (อปุกรณ)์

หมายเหตุ: ญากเคร ือ่งพมิพข์องคณุไมอ่ย ู่ ในรายการ คณุอาจตอ้งทาํการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชตั้วชว่ยสรา้ง Add 
Printer (เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ)์ ซ ึง่เป็นการตัง้คา่เพยีงครัง้เดยีว 

● Chromebook: ดาวน ์โญลดและตดิตัง้แอพ HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store เพ ื่อเปิดใชง้านทัง้
การพมิพ ์ Wi-Fi และ USB 

● Amazon Kindle Fire HD9 และ HDX: ในครัง้แรกท ีค่ณุเลอืก Print (พมิพ)์ บนอปุกรณข์องคณุ จะมกีาร
ดาวน ์โญลด HP Print Service Plugin (ปลัก๊อนิบรกิารการพมิพข์อง HP) เพ ื่อเปิดใชง้านการพมิพบ์นอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

หมายเหตุ: สาํญรบัขอ้มลูโดยละเอยีดเก ี่ยวกับการเปิดใชง้านการพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ใญ ้ ไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting ) ญากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่เีวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํญรบัประเทศ/ภมูภิาคญรอื
ภาษาของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษาอื่น 

3. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ มกีารใสก่ระดาษท ีม่ขีนาดตรงกับการตัง้คา่กระดาษของเคร ือ่งพมิพ ์ (ด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11 
สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ) การตัง้คา่ขนาดกระดาษท ีถ่กูตอ้งสาํญรบักระดาษท ี่ ใส ่ ไวจ้ะชว่ยใญอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุร ู ้ ไดว้า่ม ี
การพมิพ โ์ดยใชก้ระดาษขนาดใดอย ู่
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เคล็ดลับเพ่ือความสาํเรจ็ในการพิมพ ์
● เคลด็ลับเก ี่ยวกับญมกึพมิพ ์

● เคลด็ลับการใสก่ระดาษ

● เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

เพ ื่อใญส้ามารถพมิพง์านไดส้าํเรจ็ ตลับญมกึพมิพ ์ HP ควรทาํงานเป็นปกตแิละมปีรมิาณญมกึพมิพเ์พยีงพอ ใสก่ระดาษสาํญรบัพมิพ ์
อยา่งถกูตอ้ง และตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ไวอ้ยา่งเญมาะสม

การตัง้คา่การพมิพจ์ะไมนํ่ามาใชกั้บการทาํสาํเนาและการสแกน

เคล็ดลับเก่ียวกับหมกึพิมพ ์
● ใชต้ลับญมกึพมิพ ์ HP ของแท้

● ตดิตัง้ตลับญมกึพมิพข์าวดาํและตลับญมกึพมิพส์ามส ี ใญถ้กูตอ้ง

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60

● ตรวจสอบระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณในตลับญมกึพมิพเ์พ ื่อใญแ้น่ ใจวา่มปีรมิาณญมกึพมิพเ์พยีงพอ

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตรวจสอบระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณ ในญนา้ 58

● ญากคณุภาพงานพมิพต์ํ่าจนไมส่ามารถยอมรบัได ้โปรดดทู ี ่ปัญาการพมิพ์ ในญนา้ 89 สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ

หมายเหตุ: ตลับญมกึพมิพ ์ HP ของแท้ ไดร้บัการออกแบบมาและทดสอบกับเคร ือ่งพมิพแ์ละกระดาษของ HP เพ ื่อชว่ยใญค้ณุ
สามารถพมิพง์านคณุภาพเย ีย่มไดอ้ยา่งงา่ยดายตลอดเวลา

HP ไมส่ามารถรบัประกันคณุภาพญรอืความน่าเช ื่อถอืของวัสดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP การตอ้งเขา้รบับรกิารญรอืซอ่มแซม
ผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการใชวั้สดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน

ญากคณุมองเญน็ขอ้ความ 'Non-HP Cartridge’ (ไม่ ใชต่ลับญมกึของ HP) ปรากฏข ึน้จากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ และคณุเช ื่อวา่คณุ
ซ ือ้ตลับญมกึพมิพข์องแทจ้าก HP โปรดไปท ี:่ www.hp.com/go/anticounterfeit

เคล็ดลับการใสก่ระดาษ
● ใสปึ่กกระดาษ (ไม่ ใชแ่คญ่นึ่งแผน่) กระดาษทัง้ญมดในปึกตอ้งมขีนาดเทา่กันและเป็นชนดิเดยีวกันเพ ื่อญลกีเล ี่ยงกระดาษตดิ

● ใสก่ระดาษโดยญงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอญรอืฉีกขาด

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใญพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํใญ ้
กระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11
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เคล็ดลับการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์

คําแนะนําในการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์(Windows)

● ญากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่เร ิม่ตน้การพมิพ ์ ใญเ้ปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP คลกิ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) 
แลว้คลกิ Set Preferences (ตัง้คา่ลักษณะท ีต่อ้งการ) สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิเีปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โปรดด ู
เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

● คณุสามารถใชท้างลัดสาํญรบัการพมิพเ์พ ื่อประญยัดเวลาในการตัง้คา่ลักษณะการพมิพท์ ีต่อ้งการ ทางลัดสาํญรบัการพมิพจ์ะ
จัดเกบ็การตัง้คา่ท ีเ่ญมาะสมสาํญรบังานพมิพแ์ตล่ะชนดิไว ้เพ ื่อใญค้ณุสามารถตัง้คา่ตัวเลอืกทัง้ญมดได ้ ในคลกิเดยีว ญาก
ตอ้งการใชง้านทางลัด ใญ ้ ไปท ีแ่ทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํญรบัการพมิพต์า่งๆ) ญรอื Printing Shortcut (ทาง
ลัดสาํญรบัการพมิพ)์ เลอืกทางลัดท ีต่อ้งการ และจากน้ันคลกิท ี ่OK (ตกลง)

ญากตอ้งการเพ ิม่ทางลัดการพมิพ ์ใญม ่ใญเ้ลอืกทางลัดท ีม่อีย ูซ่ ึง่คลา้ยกับทางลัดท ีค่ณุตอ้งการสรา้ง ตัง้คา่การกาํญนดลักษณะ
การพมิพท์ ีต่อ้งการในแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดการพมิพ)์ ญรอื Printing Shortcut (ทางลัดการพมิพ)์ ใญค้ลกิท ี ่
Save As (บันทกึเป็น) และป้อนช ื่อ จากน้ันคลกิท ี ่OK (ตกลง)

เม ื่อตอ้งการลบชอ็ตคัตการพมิพ ์ ใญเ้ลอืกชอ็ตคัตและคลกิ Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถลบชอรต์คัตการพมิพเ์ร ิม่ตน้ได ้

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่กระดาษและถาดกระดาษ:

– Paper sizes (ขนาดกระดาษตา่งๆ) ญรอื Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลอืกขนาดกระดาษท ีค่ณุใส ่ ไว ้ ในถาดป้อน
กระดาษ

– Paper type (ชนดิกระดาษ) ญรอื Media (วัสดพุมิพ)์: เลอืกชนดิกระดาษท ีค่ณุตอ้งการใช ้

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่สญีรอืขาวดาํ:

– Color (ส)ี: ใชญ้มกึจากตลับญมกึพมิพทั์ง้ญมดเพ ื่อการพมิพส์เีตม็รปูแบบ

– Black & White (ขาวดาํ) ญรอื Black Ink Only (ญมกึสดีาํเทา่น้ัน): ใชเ้ฉพาะญมกึสดีาํสาํญรบัการพมิพข์าวดาํ
คณุภาพปกตญิรอืตํ่าลง

– High Quality Grayscale (โทนสเีทาคณุภาพสงู): ใชญ้มกึจากทัง้ตลับญมกึพมิพส์แีละสดีาํ เพ ื่อพมิพส์ดีาํและโทนส ี
เทาในปรมิาณมาก สาํญรบังานพมิพข์าวดาํคณุภาพสงู

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่คณุภาพงานพมิพ:์

จะมกีารวัดคา่คณุภาพงานพมิพ โ์ดยใชค้วามละเอยีดการพมิพเ์ป็นจาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) ท ีส่งูข ึน้จะ
ทาํใญง้านพมิพม์คีวามชัดเจนและรายละเอยีดท ีม่ากข ึน้ แตจ่ะพมิพช์า้และอาจใชญ้มกึปรมิาณมากข ึน้

– Draft (แบบรา่ง): โดยทัว่ไปแลว้ จะมกีารใชจ้าํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) ท ีต่ํ่าลงเม ื่อมรีะดับญมกึตํ่า ญรอืเม ื่อไมต่อ้งการงาน
พมิพค์ณุภาพสงู

– Normal (ธรรมดา): เญมาะสาํญรบังานพมิพ โ์ดยสว่นใญั่

– Best (ดที ีส่ดุ): จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) ท ีด่กีวา่ Normal (ธรรมดา) 
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– Print in Max DPI (พมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน DPI สงูสดุ): การตัง้คา่จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) สงูสดุในรายการท ีม่ ี ใญเ้ลอืกใช ้
สาํญรบัคณุภาพงานพมิพ ์

– HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life): คณุสมบัตนิีจ้ะชว่ยปรบัภาพและภาพกราฟิกใญเ้รยีบและ
คมชัดเพ ื่อคณุภาพการพมิพท์ ีด่ขี ึน้

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่ญนา้และเคา้โครง:

– Orientation (การวางแนวกระดาษ): เลอืก Portrait (แนวตัง้) สาํญรบัการพมิพแ์นวตัง้ ญรอื Landscape (แนว
นอน) สาํญรบัการพมิพแ์นวนอน

– Print on Both Sides Manually (พมิพบ์นญนา้กระดาษทัง้สองดา้นดว้ยตัวเอง): พลกิญนา้กระดาษญลังจากพมิพ ์
บนกระดาษดา้นญนึ่งแลว้ดว้ยตัวเอง เพ ื่อใญค้ณุสามารถพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

○ Flip on Long Edge (พลกิญนา้กระดาษตามขอบดา้นยาว): เลอืกตัวเลอืกนีญ้ากคณุตอ้งการพลกิญนา้กระดาษ
ตามขอบดา้นยาวของกระดาษ เม ื่อพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

○ Flip on Short Edge (พลกิญนา้กระดาษตามขอบดา้นสัน้): เลอืกตัวเลอืกนีญ้ากคณุตอ้งการพลกิญนา้กระดาษ
ตามขอบดา้นสัน้ของกระดาษ เม ื่อพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

– Booklet Layout (เคา้โครงรปูเลม่) ญรอื Booklet (รปูเลม่): ชว่ยใญค้ณุสามารถสัง่พมิพเ์อกสารญลายญนา้ใญเ้ป็นรปู
เลม่ โดยจะพมิพข์อ้มลูสองญนา้ลงในกระดาษแตล่ะแผน่ท ีส่ามารถนําไปพับเป็นรปูเลม่ในขนาดคร ึง่ญนึ่งของแผน่
กระดาษ

○ Left binding (การเยบ็เลม่ดา้นซา้ย) ญรอื Booklet-LeftBinding (การเยบ็เลม่รปูเลม่ดา้นซา้ย): ดา้นท ี่ ใช ้
เยบ็เลม่ญลังจากท ีพั่บกระดาษเป็นรปูเลม่จะปรากฏอย ูท่างดา้นซา้ย เลอืกตัวเลอืกนี้ ในกรณีท ีค่ณุอา่นจากซา้ยไป
ขวา

○ Right binding (การเยบ็เลม่ดา้นขวา) ญรอื Booklet-RightBinding (การเยบ็เลม่รปูเลม่ดา้นขวา): ดา้นท ี่ ใช ้
เยบ็เลม่ญลังจากท ีพั่บกระดาษเป็นรปูเลม่จะปรากฏอย ูท่างดา้นขวา เลอืกตัวเลอืกนี้ ในกรณีท ีค่ณุอา่นจากขวาไป
ซา้ย

– Page Borders (ขอบญนา้กระดาษ): ชว่ยใญค้ณุสามารถเพ ิม่ขอบญนา้กระดาษในกรณีท ีค่ณุพมิพเ์อกสารมากกวา่สอง
ญนา้ตอ่แผน่

– Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนญนา้ตอ่แผน่): จะชว่ยคณุในการระบลุาํดับของญนา้ในกรณีท ีค่ณุพมิพ ์
เอกสารมากกวา่สองญนา้ตอ่แผน่

– Pages to Print (ญนา้ท ีต่อ้งการพมิพ)์ : ชว่ยใญค้ณุสามารถพมิพเ์ฉพาะญนา้เลขคี่ พมิพเ์ฉพาะญนา้เลขค ู ่ญรอืพมิพ ์
ทกุญนา้

– Reverse page order (ลาํดับญนา้แบบยอ้นกลับ) ญรอื Page Order (ลาํดับญนา้): ชว่ยใญค้ณุสามารถพมิพญ์นา้จาก
ดา้นญนา้ไปดา้นญลัง ญรอืแบบยอ้นลาํดับได ้

คําแนะนําในการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์(OS X และ macOS)

● ในกลอ่งโตต้อบ 'พมิพ ์' ใญ ้ ใชเ้มนปู๊อปอัป Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพ ื่อเลอืกขนาดกระดาษท ีป้่อนเขา้ไป ในเคร ือ่งพมิพ ์

● ในกลอ่งโตต้อบ Print (พมิพ)์ ใญเ้ลอืกเมนปู๊อปอัพ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) และเลอืกประเภทกระดาษและ
คณุภาพท ีเ่ญมาะสม

● ญากคณุตอ้งการพมิพเ์อกสารขาวดาํโดยใชญ้มกึสดีาํเทา่น้ัน ใญเ้ลอืก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คณุภาพ) 
จากเมนปู๊อปอัพ และเลอืก Grayscale (สเีทา) จากเมนปู๊อปอัพ Color (ส)ี
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4 การใชบ้รกิารทางเว็บ

● บรกิารทางเวบ็คอือะไร

● การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

● การพมิพด์ว้ย HP ePrint

● การลบบรกิารทางเวบ็
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บรกิารทางเว็บคืออะไร
เคร ือ่งพมิพม์ ีโซลชัูนท ี่ ใชเ้วบ็อันทันสมัยซ ึง่สามารถชว่ยใญค้ณุเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์นต็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ รบัและพมิพเ์อกสารไดเ้รว็ย ิง่
ข ึน้ โดยมคีวามยุง่ยากลดลง ทัง้ญมดนี้สามารถทาํได ้ โดยไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์

หมายเหตุ:  ญากตอ้งการใชค้ณุสมบัตเิวบ็ดังกลา่ว จะตอ้งเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับอนิเทอรเ์นต็ (โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย) 
คณุไมส่ามารถใชค้ณุสมบัตทิางเวบ็ไดญ้ากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่โดยใชส้าย USB

HP ePrint 

● HP ePrint เป็นบรกิารฟรจีาก HP ท ีช่ว่ยใญค้ณุสามารถสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีส่นับสนุน HP ePrint ของคณุไดท้กุท ีท่กุ
เวลา ซ ึง่งา่ยเพยีงสง่อเีมลไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลท ีก่าํญนดไว ้ ใญกั้บเคร ือ่งพมิพ ์ เม ื่อคณุเปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็ท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งใช ้ ไดรเวอรญ์รอืซอฟตแ์วรพ์เิศษ ญากคณุสามารถสง่อเีมล คณุกส็ามารถพมิพ ์ไดจ้ากทกุท ี่ โดยใช ้HP ePrint 

เม ื่อคณุมกีารลงทะเบยีนสาํญรบับััชบีน HP Connected (อาจไมม่ ี ใญเ้ลอืกใชง้านในทกุประเทศ/ภมูภิาค) คณุสามารถลงช ื่อ
เขา้ใช ้เพ ื่อดสูถานะงาน HP ePrint จัดการควิเคร ือ่งพมิพ ์ HP ePrint ของคณุ ควบคมุผ ูท้ ีส่ามารถใชอ้เีมลแอดเดรส HP 
ePrint สาํญรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุในการพมิพ ์ และรบัวธิ ี ใชส้าํญรบั HP ePrint
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การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ
กอ่นท ีค่ณุจะตัง้คา่ Web Services ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

การต้ังคา่ Web Services 

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในญนา้ 78

2. คลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารบนเว็บ

3. ในสว่น Web Services Settings (การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ) ใญค้ลกิท ี ่Setup (การต้ังคา่) คลกิท ี ่Continue (ดาํเนนิการ
ตอ่) และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอเพ ื่อยอมรบัขอ้กาํญนดการใช ้

4. ถา้ไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใญเ้ลอืกอนุัาตใญเ้คร ือ่งพมิพท์าํการตรวจญาและตดิตัง้การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: ญากมกีารอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะดาวน ์โญลดและตดิตัง้การอัพเดต แลว้รสีตารท์ ทาํซํา้คาํแนะนํา
จากขัน้ตอนท ี ่1 เพ ื่อตัง้คา่ Web Services

หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํญรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและญากเครอืขา่ยของคณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใญ ้
ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ ญากคณุไมม่รีายละเอยีดพรอ็กซ ีใญต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบ
เครอืขา่ย ญรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ย

5. เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพญ์นา้ขอ้มลู ปฏบัิตติามคาํแนะนําในญนา้ขอ้มลูเพ ื่อดาํเนนิการตัง้
คา่ใญเ้สรจ็ส ิน้
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การพิมพด้์วย HP ePrint
HP ePrint ชว่ยใญค้ณุสามารถสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีส่นับสนุน HP ePrint ของคณุไดท้กุท ีท่กุเวลา

กอ่นท ีค่ณุจะสามารถใช ้HP ePrint เคร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยท ีส่ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ได ้

การพิมพเ์อกสารโดยใช ้HP ePrint

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่ Web Services แลว้

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ในญนา้ 41

2. กดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) และปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) พรอ้มกันเพ ื่อพมิพญ์นา้ขอ้มลู และจากน้ันคน้ญาท ีอ่ย ูอ่เีมลสาํญรบั

เคร ือ่งพมิพข์องคณุจากญนา้น้ัน

3. อเีมลเอกสารของคณุไปยังเคร ือ่งพมิพ ์

a. ในคอมพวิเตอรญ์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ ใญเ้ปิดแอพพลเิคชันอเีมล

หมายเหตุ: สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการใชแ้อพพลเิคชันอเีมลในในคอมพวิเตอรญ์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ โปรดด ู
เอกสารท ีม่าพรอ้มกับแอพพลเิคชัน

b. สรา้งอเีมลใญมแ่ละแนบเอกสารท ีจ่ะพมิพ ์

c. สง่อเีมลไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลของเคร ือ่งพมิพ ์

เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพเ์อกสารท ีแ่นบมา

หมายเหตุ:

● ใสเ่ฉพาะท ีอ่ย ูอ่เีมล HP ePrint ในชอ่ง "To" (ถงึ) อยา่ใสท่ ีอ่ย ูอ่เีมลเพ ิม่เตมิในชอ่งอื่นๆ เซริฟ์เวอร ์ HP ePrint จะไม่
ยอมรบังานพมิพอ์เีมล ญากมญีลายท ีอ่ย ูอ่เีมลในชอ่ง "To" (ถงึ) ญรอืมที ีอ่ย ู่ ใดๆ ในชอ่ง "Cc" (สาํเนาถงึ)

● อเีมลของคณุจะไดร้บัการพมิพทั์นทที ี่ ไดร้บั โดยไมม่กีารรบัประกันเวลาท ีจ่ะไดร้บัอเีมลญรอืการไดร้บัอเีมลเชน่เดยีวกับ
อเีมลทัว่ไป คณุสามารถตรวจสอบสถานะการพมิพบ์น HP Connected (อาจไมม่ ี ใญเ้ลอืกใชง้านในทกุประเทศ/ภมูภิาค)

● เอกสารท ีพ่มิพด์ว้ย HP ePrint อาจแตกตา่งจากตน้ฉบับ ลักษณะ การจัดรปูแบบ และการจัดขอ้ความอาจแตกตา่งจาก
เอกสารตน้ฉบับ สาํญรบัเอกสารท ีต่อ้งพมิพ ์ใญม้คีณุภาพสงู (เชน่ เอกสารทางกฎญมาย) เราขอแนะนําใญค้ณุพมิพง์าน
จากซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชันบนคอมพวิเตอรข์องคณุ ซ ึง่ทาํใญค้ณุสามารถควบคมุลักษณะของงานท ีพ่มิพอ์อกมาได ้
มากข ึน้
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การลบบรกิารทางเว็บ
ญากตอ้งการลบบรกิารทางเวบ็ ใญท้าํตามขัน้ตอนตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในญนา้ 78

2. คลกิแทบ็ Web Services (บรกิารทางเวบ็) จากน้ันคลกิ Remove Web Services (ลบบรกิารทางเวบ็) ในสว่น Web 
Services Settings (การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็)

3. คลกิ Remove Web Services (ลบบรกิารทางเวบ็) 

4. คลกิ Yes (ใช)่ เพ ื่อลบบรกิารทางเวบ็ออกจากเคร ือ่งพมิพข์องคณุ
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5 การทําสาํเนาและสแกน

● การทาํสาํเนาเอกสาร

● การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP

● สแกนโดยใช ้HP Smart 

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน
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การทําสาํเนาเอกสาร
การทําสาํเนาเอกสาร

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ญากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11

2. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่วางตน้ฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์ ในญนา้ 16

3. กดปุ่ ม เริม่ทําสาํเนาขาวดํา ( ) ญรอืปุ่ ม เริม่ทําสาํเนาส ี( ) เพ ื่อทาํสาํเนา

การทาํสาํเนาจะเร ิม่ข ึน้ญลังจากกดปุ่ มสดุทา้ยแลว้สองวนิาท ี

คําแนะนํา: คณุสามารถเพ ิม่จาํนวนสาํเนาไดด้ว้ยการกดปุ่ มญลายๆ ครัง้
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การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP
● การสแกนไปยังคอมพวิเตอร ์

● สรา้งทางลัดการสแกนใญม ่(Windows)

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ์
กอ่นท ีจ่ะสแกนไปยังคอมพวิเตอร ์ ใญแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP ท ีแ่นะนําแลว้ โดยทัง้เคร ือ่งพมิพแ์ละ
คอมพวิเตอรต์อ้งมกีารเช ื่อมตอ่และเปิดเคร ือ่งไว ้

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยเป็นไฟล ์(Windows)

1. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

2. ดับเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นเดสกท์อ็ป ญรอืทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก HP จากรายช ื่อแอป และจากน้ันเลอืกไอคอนท ี่
มชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของญนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8: คลกิขวาท ีพ่ ืน้ท ีว่า่งบนญนา้จอเร ิม่ คลกิ All Apps (โปรแกรมทัง้ญมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลอืกช ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All 
Programs (โปรแกรมทัง้ญมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่การสแกน และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. เลอืกชนดิของสแกนท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Scan (สแกน)

● เลอืก บันทึกเป็น PDF เพ ื่อบันทกึเอกสาร (ญรอืภาพถา่ย) เป็นไฟล ์PDF

● เลอืก บันทึกเป็น JPEG เพ ื่อบันทกึภาพถา่ย (ญรอืเอกสาร) เป็นไฟลภ์าพ

หมายเหตุ:  ญนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใญค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิค ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) ในญนา้ 49

ญากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในญนา้จอตัวอยา่ง

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมล (Windows)

1. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

2. ดับเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นเดสกท์อ็ป ญรอืทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์
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● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก HP จากรายช ื่อแอป และจากน้ันเลอืกไอคอนท ี่
มชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของญนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8: คลกิขวาท ีพ่ ืน้ท ีว่า่งบนญนา้จอเร ิม่ คลกิ All Apps (โปรแกรมทัง้ญมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลอืกช ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All 
Programs (โปรแกรมทัง้ญมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่การสแกน และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. เลอืกชนดิของสแกนท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Scan (สแกน)

เลอืก อีเมลเป็น PDF ญรอื อีเมลเป็น JPEG เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรอ์เีมลโดยแนบไฟลท์ ีส่แกนไปพรอ้มกับอเีมลดว้ย

หมายเหตุ: คลกิลงิค ์เพ่ิมเติม ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพ ื่อทบทวนและแก ้ ไขการตัง้คา่ของการสแกนใดๆ

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) ในญนา้ 49

ญากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในญนา้จอตัวอยา่ง

การสแกนต้นฉบับจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์HP (OS X และ macOS)

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อย ู่ ในโฟลเดอร ์ Applications/HP (แอพพลเิคชัน/HP) ท ีร่ะดับบนของบารด์ดสิก ์

2. เลอืกประเภทโพรไฟลส์แกนท ีต่อ้งการ

3. คลกิท ี ่Scan (สแกน)

สร้างทางลัดการสแกนใหม ่(Windows)
คณุสามารถสรา้งทางลัดการสแกนของตัวเองเพ ื่อทาํใญก้ารสแกนงา่ยย ิง่ข ึน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและ
บันทกึภาพถา่ยเป็นรปูแบบ PNG แทนท ีจ่ะเป็น JPEG

1. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

2. ดับเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นเดสกท์อ็ป ญรอืทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก HP จากรายช ื่อแอป และจากน้ันเลอืกไอคอนท ี่
มชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของญนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8: คลกิขวาท ีพ่ ืน้ท ีว่า่งบนญนา้จอเร ิม่ คลกิ All Apps (โปรแกรมทัง้ญมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลอืกช ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All 
Programs (โปรแกรมทัง้ญมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์
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3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่การสแกน และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. คลกิ สร้างทางลัดการพิมพ ์ ใหม่

5. ใสช่ ื่อบรรยาย เลอืกทางลัดท ีม่อีย ูเ่พ ื่อใชอ้า้งองิทางลัดใญมข่องคณุ จากน้ันคลกิ สร้าง

ตัวอยา่งเชน่ ถา้คณุกาํลังสรา้งทางลัดใญมส่าํญรบัภาพถา่ย ใญเ้ลอืก บันทึกเป็น JPEG ญรอื อีเมลเป็น JPEG ซ ึง่จะทาํใญตั้ว
เลอืกตา่งๆ ในการทาํงานกับภาพพรอ้มใชง้านในขณะทาํการสแกน

6. เปล ี่ยนการตัง้คา่สาํญรบัทางลัดใญม่ ใญต้รงกับความตอ้งการของคณุ จากน้ันคลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด

หมายเหตุ: คลกิลงิค ์เพ่ิมเติม ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพ ื่อทบทวนและแก ้ ไขการตัง้คา่ของการสแกนใดๆ

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) ในญนา้ 49

การเปล่ียนการต้ังคา่การสแกน (Windows)
คณุสามารถปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกนใดก ็ ได ้ทัง้เพ ื่อการใชง้านครัง้เดยีว ญรอืบันทกึการเปล ี่ยนแปลงไวเ้พ ื่อใชง้านอยา่งถาวร 
การตัง้คา่เญลา่นีร้วมตัวเลอืกอยา่งเชน่ ขนาดกระดาษและการจัดวาง ความละเอยีดการสแกน ความเขม้ และตาํแญน่งโฟลเดอรข์อง
สแกนท ีบั่นทกึไว ้

1. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

2. ดับเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นเดสกท์อ็ป ญรอืทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก HP จากรายช ื่อแอป และจากน้ันเลอืกไอคอนท ี่
มชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของญนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8: คลกิขวาท ีพ่ ืน้ท ีว่า่งบนญนา้จอเร ิม่ คลกิ All Apps (โปรแกรมทัง้ญมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลอืกช ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All 
Programs (โปรแกรมทัง้ญมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อ
เคร ือ่งพมิพ ์

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่การสแกน และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. คลกิลงิค ์เพ่ิมเติม ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานญนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดจะปรากฏข ึน้ทางดา้นขวา คอลัมนท์างดา้นซา้ยสรปุการตัง้คา่ปจจบัุนสาํญรบัแตล่ะสว่น 
คอลัมนท์างดา้นขวาชว่ยใญค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ในสว่นท ีเ่นน้ส ี ได ้

5. คลกิแตล่ะสว่นทางดา้นซา้ยของบานญนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดเพ ื่อทบทวนการตัง้คา่ในสว่นน้ัน

คณุสามารถทบทวนและเปล ี่ยนการตัง้คา่สว่นใญั่ ไดด้ว้ยเมนแูบบดงึลง

การตัง้คา่บางอยา่งใญค้วามยดืญยุน่มากข ึน้ดว้ยการแสดงบานญนา้ตา่งใญม ่ซ ึง่จะระบไุวด้ว้ย + (เคร ือ่งญมายบวก) ทางดา้นขวา
ของการตัง้คา่ คณุตอ้งยอมรบัญรอืยกเลกิการเปล ี่ยนแปลงใดๆ ในบานญนา้ตา่งนี้เพ ื่อกลับส ูบ่านญนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีด

6. เม ื่อเปล ี่ยนการตัง้คา่เสรจ็แลว้ ใญท้าํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้
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● คลกิ Scan (สแกน) จะมขีอ้ความปรากฏข ึน้ใญบั้นทกึญรอืปฏเิสธการเปล ี่ยนแปลงทางลัดญลังสแกนเสรจ็แลว้

● คลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด จากน้ันคลกิ Scan (สแกน)

ออนไลน์เพือ่เรียนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัซอฟต์แวร์ HP Scan เรยีนร ูว้ธิกีาร:

● เลอืกกาํญนดการตัง้คา่การสแกน เชน่ ชนดิไฟลภ์าพ ความละเอยีดของการสแกน และระดับความคอนทราสต ์

● แสดงตัวอยา่งและปรบัภาพกอ่นสแกน
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สแกนโดยใช ้HP Smart 
คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อสแกนเอกสารญรอืภาพถา่ยจากสแกนเนอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ และคณุยังสามารถสแกนโดยใช ้
กลอ้งบนอปุกรณข์องคณุไดอ้กีดว้ย HP Smart ประกอบดว้ยเคร ือ่งมอืสาํญรบัแก ้ ไข ซ ึง่ชว่ยใญค้ณุสามารถปรบัแตง่ภาพท ีส่แกนไว ้
กอ่นท ีจ่ะบันทกึญรอืแชร ์ได ้คณุสามารถพมิพ ์ บันทกึงานสแกนของคณุลงในเคร ือ่งญรอืในท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์และแชรผ์า่น
ทางอเีมล SMS, Facebook, Instagram ฯลฯ ญากตอ้งการสแกนโดยใช ้HP Smart ใญป้ฏบัิตติามคาํแนะนําท ีแ่สดงไว ้ ในสว่นท ี่
เก ี่ยวขอ้งดา้นลา่ง โดยข ึน้อย ูกั่บชนดิอปุกรณท์ ีค่ณุใชง้าน

● สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10

● สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Android ญรอื iOS

สว่นนีจ้ะใญค้าํแนะนําพ ืน้ฐานสาํญรบัการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Android, iOS ญรอื Windows 
10 ของคณุ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ใญ ้ ไปท ี:่

● iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help

● Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

สแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชเ้ครือ่งสแกนของเครือ่งพิมพ ์

1. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

2. เปิด HP Smart สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 ในญนา้ 21

3. เลอืก Scan (สแกน) และจากน้ันเลอืก Scanner (เคร ือ่งสแกน)

4. คลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน Settings (การตัง้คา่) เพ ื่อปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ มกีารเลอืกแญลง่ขอ้มลูป้อนเขา้ท ีถ่กูตอ้ง ญากเคร ือ่งพมิพข์องคณุสนับสนุนการสแกน
จากทัง้ตัวป้อนเอกสารและกระจกสแกนเนอร ์

5. คลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน Preview (ดตัูวอยา่ง) เพ ื่อดตัูวอยา่งและปรบัภาพ ญากจาํเป็น

6. คลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน Scan (สแกน)

7. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ ญากจาํเป็น:

● คลกิญรอืแตะท ี ่Add (เพ ิม่) เพ ื่อเพ ิม่เอกสารญรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● คลกิญรอืแตะท ี ่Edit (แก้ ไข) เพ ื่อญมนุญรอืครอบตัดเอกสารญรอืภาพ ญรอืเพ ื่อปรบัความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความ
อิ่มตัวของส ีญรอืมมุ

8. เลอืกชนดิไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน Save (บันทกึ) เพ ื่อบันทกึ ญรอืคลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน 
Share (แชร)์ เพ ื่อแชรกั์บผ ูอ้ ื่น
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หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชก้ล้องของอุปกรณ์

ญากอปุกรณข์องคณุมกีลอ้งอย ู ่คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อสแกนเอกสารญรอืภาพถา่ยท ีพ่มิพอ์อกมาดว้ยกลอ้งของ
อปุกรณ ์จากน้ันคณุสามารถใช ้HP Smart เพ ื่อแก ้ ไข บันทกึ พมิพ ์ ญรอืแชรภ์าพ

1. เปิด HP Smart สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 ในญนา้ 21

2. เลอืก Scan (สแกน) และจากน้ันเลอืก Camera (กลอ้ง)

3. วางเอกสารญรอืภาพถา่ยไวด้า้นญนา้กลอ้ง และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ีป่ ุ่ มรปูวงกลม ซ ึง่อย ูด่า้นลา่งของญนา้จอ เพ ื่อถา่ยภาพ

4. ปรบัขอบ ญากจาํเป็น คลกิญรอืแตะท ีป่ ุ่ ม Apply (นําไป ใช)้

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ ญากจาํเป็น:

● คลกิญรอืแตะท ี ่Add (เพ ิม่) เพ ื่อเพ ิม่เอกสารญรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● คลกิญรอืแตะท ี ่Edit (แก้ ไข) เพ ื่อญมนุญรอืครอบตัดเอกสารญรอืภาพ ญรอืเพ ื่อปรบัความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความ
อิ่มตัวของส ีญรอืมมุ

6. เลอืกชนดิไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน Save (บันทกึ) เพ ื่อบันทกึ ญรอืคลกิญรอืแตะท ี่ ไอคอน 
Share (แชร)์ เพ ื่อแชรกั์บผ ูอ้ ื่น

หากต้องการแก้ ไขเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีมกีารสแกนไว้ก่อนหน้า

HP Smart แสดงเคร ือ่งมอืสาํญรบัการแก ้ ไข เชน่ การครอบตัดญรอืการญมนุ เพ ื่อใญค้ณุสามารถใชเ้คร ือ่งมอืนี้ ในการปรบัเอกสาร
ญรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวก้อ่นญนา้บนอปุกรณข์องคณุ

1. เปิด HP Smart สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 ในญนา้ 21

2. เลอืก Scan (สแกน) และจากน้ันเลอืก Import Local (นําเขา้ขอ้มลูจากในเคร ือ่ง)

3. เลอืกเอกสารญรอืภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการปรบัคา่ และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ี ่Open (เปิด)

4. ปรบัขอบ ญากจาํเป็น คลกิญรอืแตะท ีป่ ุ่ ม Apply (นําไป ใช)้

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ ญากจาํเป็น:

● คลกิญรอืแตะท ี ่Add (เพ ิม่) เพ ื่อเพ ิม่เอกสารญรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● คลกิญรอืแตะท ี ่Edit (แก้ ไข) เพ ื่อญมนุญรอืครอบตัดเอกสารญรอืภาพ ญรอืเพ ื่อปรบัความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความ
อิ่มตัวของส ีญรอืมมุ

6. เลอืกชนดิไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ และจากน้ันคลกิญรอืแตะท ี ่Save (บันทกึ) ญรอื Share (แชร)์ เพ ื่อบันทกึไฟลญ์รอืแชร ์ไฟลกั์บผ ู้
อ ื่น
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สแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

หากต้องการสแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งญมายญมวก ญากคณุตอ้งการเปล ี่ยนเป็นเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ญรอืเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใญม่

3. แตะท ีตั่วเลอืกการสแกนท ีค่ณุตอ้งการใช ้

● ญากคณุเลอืกการสแกนโดยใชก้ลอ้ง กลอ้งในตัวเคร ือ่งจะเปิดข ึน้ สแกนภาพถา่ยญรอืเอกสารโดยใชก้ลอ้ง

● ญากคณุเลอืกการสแกนโดยใชเ้คร ือ่งสแกนของเคร ือ่งพมิพ ์ ใญแ้ตะท ี่ ไอคอน Settings (การตัง้คา่) เพ ื่อเลอืกแญลง่
ขอ้มลูป้อนเขา้ และเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่การสแกน และจากน้ันแตะท ี่ ไอคอน Scan (สแกน)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ มกีารเลอืกแญลง่ขอ้มลูป้อนเขา้ท ีถ่กูตอ้ง ญากเคร ือ่งพมิพข์องคณุสนับสนุนการ
สแกนจากทัง้ตัวป้อนเอกสารและกระจกสแกนเนอร ์

4. เม ื่อคณุปรบัเอกสารญรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวเ้สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถบันทกึ แบง่ปน ญรอืพมิพเ์อกสารญรอืรปูภาพ
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การสแกนโดยใช ้Webscan
Webscan (เวบ็สแกน) คอืคณุสมบัตขิองเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง ท ีส่ามารถใชส้แกนภาพถา่ยและเอกสารจากเคร ือ่งพมิพล์งใน
คอมพวิเตอรท์ ี่ ใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร ์ได ้

คณุสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดแ้มว้า่จะไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรก์ต็าม

หมายเหตุ: โดยคา่เร ิม่ตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คณุสามารถเปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้ ไดจ้าก EWS 

ญากคณุไมส่ามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผ ูด้แูลเครอืขา่ยของคณุอาจปิด Webscan ไว ้ญากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ใญ ้
ตดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ย ญรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

การเปิดใชง้าน Webscan

1. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในญนา้ 78

2. คลกิท ีแ่ทบ็ Settings (การต้ังคา่)

3. ในสว่น Security (ระบบความปลอดภัย) คลกิ Administrator Settings (การตัง้คา่ผ ูด้แูลระบบ)

4. เลอืก Webscan from EWS (Webscan จาก EWS) เพ ื่อเปิดใชง้าน Webscan

5. คลกิ Apply (ทาํใญม้ผีล)

เมื่อต้องการสแกนโดยใชเ้ว็บสแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรบัฟงกชั์น่การสแกนระดับพ ืน้ฐาน ใชง้านสแกนญรอืเรยีกใชฟ้งกชั์น่เพ ิม่เตมิโดยสแกนผา่นซ
อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ์ HP

1. วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจกสแกนเนอร ์

2. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในญนา้ 78

3. คลกิท ีแ่ทบ็ การสแกน

4. คลกิ Webscan (เวบ็สแกน) ในญนา้ตา่งดา้นซา้ย เปล ี่ยนการตัง้คา่ใดๆ แลว้คลกิ Start Scan (เริม่สแกน)
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เคล็ดลับความสาํเรจ็ในการทําสาํเนาและสแกน
ใชเ้คลด็ลับตอ่ไปนี้เพ ื่อความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน:

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นญลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอรจ์ะถอืวา่ส ิง่ใดๆ ท ีอ่ย ูบ่นกระจกเป็นสว่นญนึ่งของรปูภาพ

● วางตน้ฉบับโดยใญด้า้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาของกระจก

● เม ื่อตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใญัจ่ากตน้ฉบับขนาดเลก็ ใญส้แกนตน้ฉบับลงในคอมพวิเตอร ์ ปรบัขนาดภาพในซอฟตแ์วรก์าร
สแกน แลว้จงึพมิพภ์าพท ีข่ยายแลว้

● เพ ื่อญลกีเล ี่ยงปัญาขอ้ความสแกนไมถ่กูตอ้งญรอืขาดญายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่ความสวา่งในซอฟตแ์วรก์ารสแกนใน
ระดับท ีเ่ญมาะสม
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6 จัดการตลับหมกึพิมพ ์

เนื้อญาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึญัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตรวจสอบระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณ

● การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑญ์มกึพมิพ ์

● เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์

● ใช ้ โญมดตลับญมกึพมิพเ์ดยีว

● ขอ้มลูการรบัประกันตลับญมกึ

● เคลด็ลับเก ี่ยวกับการใชญ้มกึพมิพ ์
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การตรวจสอบระดับหมกึพิมพ ์โดยประมาณ
คณุสามารถตรวจสอบระดับการจา่ยญมกึไดอ้ยา่งงา่ยๆ เพ ื่อดวูา่ตอ้งเปล ี่ยนตลับญมกึเม ื่อใด ระดับการจา่ยญมกึจะแสดงปรมิาณญมกึ
พมิพท์ ีเ่ญลอือย ู่ โดยประมาณในตลับญมกึ

หมายเหตุ:

● ถา้คณุตดิตัง้ตลับญมกึพมิพท์ ีเ่ตมิญมกึซํา้ญรอืนํามาผลติใญม ่ญรอืตลับญมกึพมิพท์ ีเ่คยใช ้ ในเคร ือ่งอ ื่นมาแลว้ ตัวบอกระดับ
ญมกึอาจไมแ่มน่ยาํ ญรอืไมป่รากฏข ึน้

● การแจง้เตอืนและไฟแสดงสถานะระดับญมกึพมิพจ์ะบอกระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อจดุประสงค ์ในการวางแผนเตรยีม
การเทา่น้ัน เม ื่อคณุไดร้บัขอ้ความเตอืนวา่ญมกึเญลอืนอ้ย ใญเ้ตรยีมตลับญมกึใญมส่าํญรบัเปล ี่ยน เพ ื่อป้องกันความลา่ชา้ในการ
พมิพท์ ีอ่าจเกดิข ึน้ คณุยังไมต่อ้งเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญมจ่นกวา่คณุภาพงานพมิพจ์ะตํ่าลงจนไมส่ามารถยอมรบัได ้

● ญมกึพมิพจ์ากตลับญมกึจะถกูใช ้ ในกระบวนการพมิพด์ว้ยญลากญลายวธิ ีรวมถงึกระบวนการกาํญนดการทาํงานเร ิม่ตน้ ซ ึง่
เป็นการเตรยีมพรอ้มเคร ือ่งพมิพแ์ละตลับญมกึสาํญรบัการพมิพ ์ รวมทัง้ตรวจสอบญัวพน่ญมกึ ซ ึง่เป็นการดแูลใญญั้วพน่ญมกึ
สะอาดและญมกึไญลไดส้ะดวก ทัง้นี้ ตลับญมกึพมิพท์ ี่ ใชง้านแลว้จะมญีมกึพมิพเ์ญลอืคา้งอย ูเ่ลก็นอ้ย สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่www.hp.com/go/inkusage

คณุสามารถตรวจสอบระดับญมกึโดยประมาณไดจ้ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพญ์รอืจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

การตรวจสอบระดับหมกึพิมพจ์ากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

● ไอคอน ระดับหมกึ บนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพแ์สดงปรมิาณญมกึพมิพท์ ีเ่ญลอือย ู่ โดยประมาณในตลับญมกึพมิพ ์

วิธกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจ์าก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows) ของ HP

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ีแ่ทบ็ Estimated Ink Levels (ระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณ)

วิธกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจ์าก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(OS X และ macOS) ของ HP

1. เปิด HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP)

หมายเหตุ:  HP Utility (HP ยทูลิติ ี)้ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลเิคชัน) 

2. เลอืก HP DeskJet 2600 series จากรายการอปุกรณท์ ีด่า้นซา้ยของญนา้ตา่ง

3. คลกิ Supplies Status (สถานะญมกึพมิพ)์

ระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณจะปรากฏข ึน้

4. คลกิ All Settings (การตัง้คา่ทัง้ญมด) เพ ื่อกลับไปท ีบ่านญนา้ตา่ง Information and Support (ขอ้มูลและการ
สนับสนุน)
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การสัง่ซือ้ผลิตภัณฑห์มกึพิมพ ์
กอ่นสัง่ซ ือ้ตลับญมกึพมิพ ์ ใญค้น้ญาญมายเลขตลับญมกึพมิพท์ ีถ่กูตอ้ง

การค้นหาหมายเลขตลับหมกึพิมพบ์นเครือ่งพิมพ ์

● ญมายเลขตลับญมกึพมิพอ์ย ูด่า้นในฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

การค้นหาหมายเลขตลับหมกึพิมพจ์าก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่Shop (ซ ือ้สนิคา้) คลกิท ี ่Shop For Supplies Online (ซ ือ้วัสดสุ ิน้เปลอืงทางออนไลน)์ 
และจากน้ันทาํตามคาํแนะนําบนญนา้จอ

การค้นหาหมายเลขการสัง่ซือ้ตลับหมกึพิมพ ์(OS X และ macOS)

1. เปิด HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP)

หมายเหตุ:  HP Utility (HP ยทูลิติ ี)้ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลเิคชัน) 

2. คลกิ Supplies Info (ขอ้มลูญมกึพมิพ)์

ญมายเลขการสัง่ซ ือ้ตลับญมกึพมิพจ์ะปรากฏข ึน้

3. คลกิ All Settings (การตัง้คา่ทัง้ญมด) เพ ื่อกลับไปท ีบ่านญนา้ตา่ง Information and Support (ขอ้มูลและการ
สนับสนุน)

ญากตอ้งการสัง่ซ ือ้วัสดขุองแทจ้าก HP สาํญรบั HP DeskJet 2600 series ใญ ้ ไปท ี ่www.hp.com/buy/supplies เลอืกประเทศ/
ภมูภิาคของคณุ เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนญนา้จอ จากน้ันทาํตามขอ้ความแจง้เพ ื่อคน้ญาตลับญมกึพมิพท์ ีเ่ญมาะสมสาํญรบั
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ

หมายเหตุ: บรกิารสัง่ซ ือ้ตลับญมกึพมิพแ์บบออนไลนน์ี้ ไม่ ได ้ ใญบ้รกิารในทกุประเทศ/ภมูภิาค ถา้บรกิารดังกลา่วไมม่ ี ใญบ้รกิารใน
ประเทศ/ภมูภิาคของคณุ คณุอาจดขูอ้มลูอปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงและพมิพร์ายการเพ ื่อไวอ้า้งองิไดเ้ม ื่อซ ือ้จากตัวแทนจาํญน่ายของ HP 
ในประเทศของคณุ
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เปล่ียนตลับหมกึพิมพ ์
หากต้องการเปล่ียนตลับหมกึพิมพ ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร ือ่งอย ู่

2. ถอดตลับญมกึพมิพอ์อก

a. เปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพแ์ละรอใญแ้ครพ่มิพเ์ล ื่อนมาอย ูต่รงกลางเคร ือ่งพมิพ ์

b. กดตลับญมกึพมิพล์งเพ ื่อปลดลอ็ค และจากน้ันดงึออกจากชอ่งในลักษณะดงึเขา้ญาตัว

3. ใสต่ลับญมกึพมิพอั์นใญม่

a. นําตลับญมกึพมิพอ์อกจากบรรจภัุณฑ ์
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b. ดงึเทปพลาสตกิออกโดยดงึท ีแ่ถบ

หมายเหตุ: ญา้มสมัผัสญนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนตลับญมกึพมิพ ์

c. เล ื่อนตลับญมกึพมิพเ์ขา้ในชอ่งโดยเงยข ึน้เลก็นอ้ย และจากน้ันดันตลับญมกึพมิพข์ ึน้ จนกระทัง่ไดย้นิเสยีงคลกิเขา้
ตาํแญน่ง

d. ปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์
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ใช้ โหมดตลับหมกึพิมพเ์ดียว
ใช ้ โญมดตลับญมกึพมิพเ์ดยีวเพ ื่อใญเ้คร ือ่งพมิพท์าํงานดว้ยตลับญมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีวเทา่น้ัน จะมกีารจัดเตรยีมโญมดตลับญมกึ
พมิพเ์ดยีว เม ื่อเกดิญนึ่งในเญตกุารณดั์งตอ่ไปนีข้ ึน้

● มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีวบนรางเล ื่อน

● จะมกีารถอดตลับญมกึพมิพอ์อกจากรางเล ื่อน ญากมกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพส์องตลับไวก้อ่นญนา้

หมายเหตุ: ญากเคร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โญมดตลับพมิพเ์ดยีว เม ื่อมกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพ ์ไว ้ ในเคร ือ่งพมิพส์องตลับ ใญต้รวจ
สอบวา่มกีารดงึเทปพลาสตกิสาํญรบัป้องกันออกจากตลับญมกึพมิพแ์ตล่ะตลับแลว้ เม ื่อมเีทปพลาสตกิปิดบังญนา้สมัผัสของ
ตลับญมกึพมิพอ์ย ู ่เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถตรวจพบไดว้า่มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพ ์ไวแ้ลว้ ญากไมม่เีทปพลาสตกิบนตลับ
ญมกึพมิพ ์ ใญล้องทาํความสะอาดญนา้สมัผัสของตลับญมกึพมิพ ์ สามารถดขูอ้มลูเก ี่ยวกับการทาํความสะอาดญนา้สมัผัสของ
ตลับญมกึพมิพ ์ไดท้ ี ่ปัญาเก ี่ยวกับตลับญมกึพมิพ ์ในญนา้ 87

การออกจากโหมดตลับหมกึพิมพเ์ดียว

● ตดิตัง้ทัง้ตลับญมกึพมิพทั์ง้สดีาํและตลับญมกึพมิพส์ามสเีขา้ในเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้มูลการรบัประกันตลับหมกึ
การรบัประกันตลับญมกึพมิพข์อง HP จะมผีลบังคับใชเ้ม ื่อมกีารใชต้ลับญมกึพมิพ ์ในอปุกรณก์ารพมิพข์อง HP ท ี่ ไดก้าํญนดไว ้การ
รบัประกันนี้ ไมค่รอบคลมุตลับญมกึพมิพข์อง HP ท ี่ ไดร้บัการเตมิใญม ่ผลติใญม ่ตกแตง่ใญม ่ใชง้านผดิประเภท ญรอืทาํใญเ้สยี

ในชว่งระยะเวลารบัประกัน ตลับญมกึพมิพจ์ะอย ูภ่ายใตก้ารรบัประกันนานเทา่ท ีญ่มกึพมิพ ์ HP ยังไมญ่มด และยังไมถ่งึวันท ีส่ ิน้สดุการ
รบัประกัน อาจพบวันท ีส่ ิน้สดุการรบัประกันท ีแ่สดงอย ู่ ในรปูแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับญมกึพมิพต์ามท ีร่ะบไุว:้

สาํญรบัสาํเนาของเอกสารการรบัประกันแบบจาํกัดของ HP โปรดอา่นเอกสารประกอบท ี่ ใญม้าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์
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เคล็ดลับเก่ียวกับการใชห้มกึพิมพ ์
ใชเ้คลด็ลับตอ่ไปนี้เม ื่อใชต้ลับญมกึพมิพ ์

● เพ ื่อป้องกันตลับญมกึพมิพแ์ญง้ ใญปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟของปุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ จะ
ดับลง

● อยา่เปิดญรอืดงึเทปออกจากตลับญมกึพมิพจ์นกวา่คณุจะพรอ้มสาํญรบัการตดิตัง้ การตดิเทปบนตลับญมกึพมิพจ์ะชว่ยลดการ
ระเญยของญมกึพมิพ ์ได ้

● ใสต่ลับญมกึพมิพ ์ในชอ่งใสท่ ีถ่กูตอ้ง จับค ูส่แีละไอคอนของแตล่ะตลับญมกึพมิพ ์ใญต้รงกับสแีละไอคอนของแตล่ะชอ่งใส ่
ตรวจสอบวา่ตลับญมกึพมิพทั์ง้ญมดเขา้ท ีเ่รยีบรอ้ยแลว้

● ปรบัตาํแญน่งเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อใญ ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่ปัญาการพมิพ์ ในญนา้ 89

● เม ื่อญนา้จอ Estimated Cartridge Levels (ระดับตลับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณ) ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพแ์สดงวา่ญนึ่งใน
ตลับญมกึพมิพญ์รอืทัง้สองตลับมรีะดับญมกึตํ่า คณุควรเตรยีมตลับญมกึพมิพส์าํรองสาํญรบัเปล ี่ยนทดแทนไว ้เพ ื่อญลกีเล ี่ยง
ปัญาความลา่ชา้ในการพมิพท์ ีอ่าจเกดิข ึน้ได้ คณุยังไมต่อ้งเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญมจ่นกวา่คณุภาพงานพมิพจ์ะตํ่าลงจนไม่
สามารถยอมรบัได ้โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60

● ญากคณุนําตลับญมกึพมิพอ์อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ไมว่า่ดว้ยเญตผุลใดกต็าม ใญพ้ยายามใสต่ลับญมกึพมิพก์ลับเขา้ไปอกีครัง้ใญเ้รว็
ท ีส่ดุ ญากตลับญมกึพมิพถ์กูท ิง้ไว ้ โดยไมม่กีารป้องกันนอกเคร ือ่งพมิพ ์ ญัวฉีดอาจแญง้และอดุตัน
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7 การเชื่อมต่อเครือ่งพิมพ ์

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายดว้ยเราเตอร ์

● การเช ื่อมตอ่ไปยังเคร ือ่งพมิพแ์บบไรส้ายโดยไมต่อ้งใชเ้ราเตอร ์

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใชแ้อป HP Smart

● การตัง้คา่ระบบไรส้าย

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับคอมพวิเตอร โ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB (การเช ื่อมตอ่ท ี่ ไมผ่า่นระบบไรส้าย)

● การเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่แบบ USB เป็นการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

● เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํญรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้าย)

● เคลด็ลับในการตัง้คา่และการใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ไรส้าย
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เชื่อมต่อเครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายด้วยเราเตอร ์
คําแนะนํา: ญากตอ้งการพมิพค์ ูม่อืการเร ิม่ตน้ใชง้านระบบไรส้ายอยา่งรวดเรว็ ใญก้ดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) คา้งไวส้ามวนิาท ี

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS)

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP

เชื่อมต่อเครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS)
กอ่นจะสามารถเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้าย ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุมสี ิง่ตอ่ไปนี้:

● เครอืขา่ย 802.11b/g/n ไรส้ายซ ึง่มเีราเตอร ์ไรส้ายท ีเ่ปิดใชง้าน WPS ญรอืสถานแีมข่า่ยแบบไรส้าย

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนเฉพาะการเช ื่อมตอ่ท ี่ ใช ้2.4GHz

● คอมพวิเตอรต์อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพข์อง HP ลงบนเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้

ญากคณุมเีราเตอร ์ WPS ท ีม่ ีโญมดกดปุ่ ม WPS ใญป้ฏบัิตติาม วิธกีารของปุ่มกด ญากคณุไมแ่น่ ใจวา่เราเตอรข์องคณุมปีุ่ มกดญรอืไม ่
ใญป้ฏบัิตติามวิธกีารของ PIN

การใชวิ้ธกีารกําหนดคา่ปุ่มกด (PBC)

1. กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) บนเคร ือ่งพมิพค์า้งไวน้านกวา่สามวนิาทเีพ ื่อเร ิม่โญมดกด WPS ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย จะ

เร ิม่กะพรบิ

2. กดปุ่ ม WPS บนเราเตอร ์

หมายเหตุ: เคร ือ่งจะเร ิม่ตัวจับเวลาประมาณสองนาท ี ในขณะท ีก่าํลังเช ื่อมตอ่สัั ัาณไรส้าย

ญากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เป็นท ีส่าํเรจ็ ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย สฟ้ีาจะญยดุกะพรบิและคงตดิสวา่ง

การใชวิ้ธกีารของ PIN

1. กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม ขอ้มูล ( ) พรอ้มกันเพ ื่อพมิพญ์นา้การกาํญนดคา่เครอืขา่ย แลว้คน้ญา WPS PIN

2. กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) บนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพค์า้งไวน้านกวา่ 3 วนิาท ีไฟแสดงสถานะไรส้ายจะเร ิม่กะพรบิ

3. เปิดซอฟตแ์วรญ์รอืยทูลิติ ีก้ารกาํญนดคา่สาํญรบัเราเตอร ์ไรส้ายญรอืสถานแีมข่า่ยไรส้าย แลว้ป้อน WPS PIN 
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หมายเหตุ: สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชย้ทูลิติ ีก้ารกาํญนดคา่ โปรดดขูอ้มลูประกอบท ี่ ใญม้าพรอ้มกับเราเตอรญ์รอื
สถานแีมข่า่ยไรส้ายของคณุ 

รอประมาณสองนาท ีญากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เป็นท ีส่าํเรจ็ ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย สฟ้ีาจะญยดุกะพรบิและคงตดิสวา่ง

เชื่อมต่อเครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP
ญากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ยท ีร่องรบัการเช ื่อมตอ่ไรส้ายผา่น WLAN 802.11 คณุตอ้งมสี ิง่ตอ่ไปนี้:

● เครอืขา่ยไรส้าย 802.11b/g/n ท ีม่เีราเตอรญ์รอืสถานแีมข่า่ยไรส้าย

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนเฉพาะการเช ื่อมตอ่ท ี่ ใช ้2.4GHz

● คอมพวิเตอรต์อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์

● ช ื่อเครอืขา่ย (SSID)

● คยี ์ WEP ญรอื วลรีญัสผา่น WPA (ญากจาํเป็น)

วิธกีารเชื่อมต่อเครือ่งพิมพข์องคุณโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows) ของ HP

1. ทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้ โดยข ึน้กับวา่คณุไดต้ดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP แลว้ญรอืไม่

ถ้ายังไม่ ได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอร ์

a. โปรดเขา้ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อดาวน ์โญลดและตดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: ในระญวา่งการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ อาจจาํเป็นตอ้งใชส้าย USB เพ ื่อการเช ื่อมตอ่ชัว่คราวระญวา่งเคร ือ่งพมิพ ์
และคอมพวิเตอร ์ อยา่ตอ่สาย USB จนกวา่ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพจ์ะปรากฏขอ้ความแจง้ใญด้าํเนนิการเชน่น้ัน

b. เม ื่อเญน็ขอ้ความปรากฏข ึน้ ใญเ้ลอืก Wireless (ระบบไรส้าย) และทาํตามคาํแนะนําบนญนา้จอ

ถ้าได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอรแ์ล้ว

a. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

b. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

c. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

d. คลกิท ี ่Connect a new device (เช ื่อมตอ่อปุกรณ ์ใญม)่ คลกิท ี ่Wireless (ระบบไรส้าย) และจากน้ันทาํตามคาํ
แนะนําบนญนา้จอ

2. ญลังจากท ีเ่คร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย สฟ้ีาจะญยดุกะพรบิแตยั่งคงตดิสวา่ง

วิธกีารเชื่อมต่อเครือ่งพิมพข์องคุณโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(OS X และ macOS) ของ HP

1. ทาํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้ โดยข ึน้กับวา่คณุไดต้ดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP แลว้ญรอืไม่

ถ้ายังไม่ ได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอร ์

▲ โปรดเขา้ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อดาวน ์โญลดและตดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์
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ถ้าได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอรแ์ล้ว

a. คลกิสองครัง้ท ี ่HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP) ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลิเคชนั)

b. บนแถบเมนทู ีด่า้นบนสดุของญนา้จอ เลอืก Setup New Device (ตัง้คา่อปุกรณ ์ใญม)่ จากเมนอูปุกรณ ์และจากน้ันทาํ
ตามคาํแนะนําบนญนา้จอ

2. ญลังจากท ีเ่คร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย สฟ้ีาจะญยดุกะพรบิแตยั่งคงตดิสวา่ง
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การเชื่อมต่อไปยังเครือ่งพิมพแ์บบไรส้ายโดยไมต้่องใชเ้ราเตอร ์
ดว้ย Wi-Fi Direct คณุสามารถพมิพแ์บบไรส้ายจากคอมพวิเตอร ์ สมารท์โฟน แทบ็เลต็ ญรอือปุกรณอ์ื่นท ีม่คีณุสมบัตกิารใชง้าน
แบบไรส้ายได ้โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีม่อีย ู่

แนวทางปฏิบัติ ในการใช ้Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรญ์รอือปุกรณพ์กพาของคณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ีจ่าํเป็นไวแ้ลว้

– ถา้คณุตอ้งการใชค้อมพวิเตอร ์ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพท์ ี่ ใญม้าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์
แลว้

ญากคณุยังไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP ในคอมพวิเตอร ์ ใญเ้ช ื่อมตอ่กับ Wi-Fi Direct กอ่น จากน้ันจงึตดิตัง้
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เลอืก Wireless (ไรส้าย) เม ื่อไดร้บัแจง้จากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพร์ะบปุระเภทการเช ื่อมตอ่

– ถา้คณุตอ้งการใชอ้ปุกรณพ์กพา ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้แอพสาํญรบัการพมิพท์ ี่ ใชง้านรว่มกันไดแ้ลว้ สาํญรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ีเ่วบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting ญากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่ ี
เวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํญรบัประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษาของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing 
ในประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษาอื่น

● ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ Wi-Fi Direct สาํญรบัเคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

● คณุสามารถใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct เดยีวกันไดกั้บคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณพ์กพาสงูสดุญา้เคร ือ่ง

● Wi-Fi Direct สามารถใชง้านไดแ้มข้ณะเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บคอมพวิเตอร โ์ดยใชส้าย USB ญรอืกับเครอืขา่ยโดยใชก้าร
เช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

● Wi-Fi Direct ไมส่ามารถใช ้ ในการเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอร ์ อปุกรณพ์กพา ญรอืเคร ือ่งพมิพกั์บอนิเทอรเ์นต็

การเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct 

กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) คา้งไวพ้รอ้มกันสามวนิาทบีนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

● เม ื่อเปิด Wi-Fi Direct ไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลจะตดิสวา่ง ญากตอ้งการญาช ื่อและรญัสผา่นของ Wi-Fi Direct 

ใญก้ดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) เพ ื่อพมิพญ์นา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: เม ื่อเปิด Wi-Fi Direct เป็นครัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพค์ ูม่อื Wi-Fi Direct โดยอัตโนมัต ิค ูม่อืนี้ ใญค้าํแนะนํา

เก ี่ยวกับวธิกีารใช ้Wi-Fi Direct ญลังจากน้ัน คณุสามารถกดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) และปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) พรอ้มกันเพ ื่อ

พมิพค์ ูม่อื Wi-Fi Direct ค ูม่อือาจไมม่คีรบทกุภาษา

● เม ื่อปิด Wi-Fi Direct ไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลจะดับ

● สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับสถานะไอคอน Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่ไอคอนญนา้จอแผงควบคมุ ในญนา้ 6
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การพิมพจ์ากอุปกรณพ์กพาท่ีเปิดใชง้านไรส้ายได้ท่ีรองรบั Wi-Fi Direct

ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ปลัก๊อนิ HP Print Service บนอปุกรณพ์กพาของคณุแลว้ คณุสามารถดาวน ์โญลดปลัก๊อนินี้ ได ้
จากแอพพลเิคชันสโตร ์ Google Play

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิด Wi-Fi Direct บนอปุกรณพ์กพาของคณุ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใญม้าพรอ้มกับอปุกรณพ์กพา

3. จากอปุกรณพ์กพาของคณุ เลอืกเอกสารจากแอพพลเิคชันท ี่ ใชง้านการพมิพ ์ได ้จากน้ันเลอืกตัวเลอืกเพ ื่อพมิพเ์อกสาร

รายการเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่รอ้มใชง้านจะปรากฏข ึน้

4. จากรายการเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่รอ้มใชง้าน เลอืกช ื่อ Wi-Fi Direct ท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP DeskJet 2600 series (โดยท ี ่
** เป็นอักขระเฉพาะท ีร่ะบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ) และจากน้ันจงึพมิพเ์อกสารของคณุ

● ถา้ความปลอดภัยในการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct สาํญรบัเคร ือ่งพมิพค์อื Automatic (อัตโนมัต)ิ (การตัง้คา่เร ิม่ตน้) 
อปุกรณพ์กพาจะเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัตแิละสง่งานพมิพ ์

● ถา้ความปลอดภัยในการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct ตัง้คา่ไวท้ ี ่Manual (ดว้ยตนเอง) ใญท้าํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อ
เช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพแ์ละทาํการพมิพ ์

– ญากไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพก์ะพรบิพรอ้มกับไฟแสดงสถานะสขีาว ขอ้มูล กะพรบิ 

ใญก้ดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) ภายใน 60 วนิาท ีญลังจากท ีอ่ปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุเช ื่อมตอ่เขา้กับเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ 

ไอคอน Wi-Fi Direct จะญยดุกะพรบิและคงตดิสวา่ง

– ถา้เคร ือ่งพมิพพ์มิพญ์นา้ท ีม่รีญัส PIN ออกมา ใญป้ฏบัิตติามคาํแนะนําในญนา้น้ัน

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ความปลอดภัยในการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct สาํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ไดจ้ากเวบ็
เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในญนา้ 78

การพิมพจ์ากอุปกรณพ์กพาท่ีเปิดใชง้านไรส้ายได้ท่ี ไมร่องรบั Wi-Fi Direct

ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้แอพสาํญรบัการพมิพท์ ี่ ใช ้ ไดกั้บอปุกรณพ์กพาของคณุ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ีเ่วบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting ญากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่เีวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํญรบัประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษา
ของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษาอื่น

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิดการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi ท ีอ่ปุกรณพ์กพาของคณุ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใญม้าพรอ้มกับอปุกรณพ์กพา

หมายเหตุ: ญากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยใญมจ่ากอปุกรณพ์กพา เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายญรอืบอ็ตสปอตใญมต่ามวธิกีารปกตขิองคณุ เลอืกช ื่อ 
Wi-Fi Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP DeskJet 2600 series (โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะ
ในการระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่ญัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนญนา้จอ

4. พมิพเ์อกสารของคณุ
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การพิมพจ์ากคอมพิวเตอรท่ี์เปิดใชง้านระบบไรส้ายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิดการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi บนคอมพวิเตอร ์ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใญม้ากับคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ: ญากคอมพวิเตอรข์องคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช ื่อมตอ่เครอืขา่ยใญมจ่ากคอมพวิเตอร ์ เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายญรอืบอ็ตสปอตใญมต่ามวธิกีารปกตขิองคณุ เลอืกช ื่อ Wi-
Fi Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP DeskJet 2600 series (โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะใน
การระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่ญัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนญนา้จอ

4. ไปท ีขั่น้ตอนท ี ่5 ญากตดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ดิตัง้และเช ื่อมตอ่กับคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยไรส้าย ไวแ้ลว้ ญากมกีารตดิตัง้
เคร ือ่งพมิพแ์ละเช ื่อมตอ่เขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชส้ายเคเบลิ USB ไวแ้ลว้ ใญป้ฏบัิตติามขัน้ตอนดา้นลา่งเพ ื่อตดิตัง้ 
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่ญนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก HP จากรายช ื่อแอป และจากน้ันเลอืก
ไอคอนท ีม่ชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของญนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 8: คลกิขวาท ีพ่ ืน้ท ีว่า่งบนญนา้จอเร ิม่ คลกิ All Apps (โปรแกรมทัง้ญมด) บนแถบโปรแกรม แลว้
เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปของคอมพวิเตอร ์ ใญค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) 
เลอืก All Programs (โปรแกรมทัง้ญมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืก
ไอคอนท ีม่ชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

b. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

c. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์ และจากน้ันเลอืก Connect a new device 
(เช ื่อมตอ่อปุกรณ ์ใญม)่

d. เม ื่อญนา้จอซอฟตแ์วร ์ Connection Options (ตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่) แสดงข ึน้ ใญเ้ลอืก Wireless (ไรส้าย) 

เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุจากรายการเคร ือ่งพมิพท์ ีต่รวจพบ

e. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนญนา้จอ

5. พมิพเ์อกสารของคณุ

การพิมพจ์ากคอมพิวเตอรท่ี์เปิดใชง้านระบบไรส้ายได้(OS X และ macOS)

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพวิเตอร ์

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใญม้าโดย Apple
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3. คลกิไอคอน Wi-Fi แลว้เลอืกช ื่อ Wi-Fi Direct เชน่ DIRECT-**-HP DeskJet 2600 series (โดยท ี ่** เป็นอักขระเฉพาะท ี่
ระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ญากเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct พรอ้มฟงกชั์น่ความปลอดภัย โปรดป้อนรญัสผา่นเม ื่อไดร้บัพรอ้มท ์

4. เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์

a. เปิด System Preferences (ลักษณะท่ีต้องการของระบบ)

b. ข ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ ใญค้ลกิท ี ่เครือ่งพิมพแ์ละสแกนเนอร ์

c. คลกิ + ใตร้ายช ื่อเคร ือ่งพมิพท์างดา้นซา้ย

d. เลอืกเคร ือ่งพมิพจ์ากรายช ื่อเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่บ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข ึน้ในคอลัมนข์วาถัดจากช ื่อเคร ือ่งพมิพ)์ แลว้
คลกิ Add (เพ ิม่)
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เชื่อมต่อเครือ่งพิมพข์องคุณโดยใชแ้อป HP Smart
หากต้องการต้ังคา่โดยใชแ้อป HP Smart

คณุสามารถใช ้HP Smart ในการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยไรส้ายของคณุได ้แอป HP Smart ไดร้บัการสนับสนุนบนอปุกรณท์ ี่
ใชร้ะบบ iOS, Android และ Windows สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไข
ปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 ในญนา้ 21.

1. ญากคณุใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีร่ะบบ iOS ญรอื Android ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่มกีารเปิดใช ้Bluetooth ไว ้(HP Smart จะใช ้
Bluetooth เพ ื่อใญส้ามารถดาํเนนิกระบวนการตัง้คา่ไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดายย ิง่ข ึน้บนอปุกรณเ์คล ื่อนท ีร่ะบบ iOS และ 
Android)

หมายเหตุ: HP Smart จะใช ้Bluetooth สาํญรบัการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์ทา่น้ัน ไมส่นับสนุนการพมิพ โ์ดยใช ้Bluetooth

2. เปิดแอป HP Smart 

3. Windows: บนญนา้จอญลัก ใญค้ลกิญรอืแตะท ี ่Setup a new printer (ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใญม)่ และปฏบัิตติามคาํแนะนําบน
ญนา้จอเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ

iOS/Android: บนญนา้จอญลัก ใญแ้ตะท ี่ ไอคอนบวก และจากน้ันแตะท ี ่Add Printer (เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ)์ ปฏบัิตติามคาํ
แนะนําบนญนา้จอเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ
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การต้ังคา่ระบบไรส้าย
คณุสามารถตัง้คา่และจัดการการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพข์องคณุ และจัดการเครอืขา่ยไดญ้ลากญลายรปูแบบ ซ ึง่จะรวม
ถงึขอ้มลูการพมิพเ์ก ี่ยวกับการตัง้คา่เครอืขา่ย การเปิดญรอืปิดฟงกชั์น่ไรส้าย และการเปล ี่ยนการตัง้คา่ระบบไรส้าย

การเปิดหรอืปิดฟงกช์ัน่ไรส้ายของเครือ่งพิมพ์

กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) เพ ื่อเปิดญรอืปิดคณุสมบัตกิารใชง้านแบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

● ญากเคร ือ่งพมิพม์กีารเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายอย ู ่ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย จะตดิสวา่งเป็นสนํีา้เงนิ และจอแสดงผล
ของเคร ือ่งพมิพจ์ะแสดงไอคอน ระบบไรส้าย และไอคอน แถบสญัญาณ

● ไฟแสดงสถานะ ระบบไรส้าย จะดับลงเม ื่อปิดระบบไรส้าย

● สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับสถานะไรส้าย โปรดด ูไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุและสถานะไอคอนบนจอแสดงผล 
ในญนา้ 8

● ญากตอ้งการพมิพร์ายงานทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายและญนา้การกาํญนดคา่เครอืขา่ย ใญด้ทู ี ่พมิพร์ายงานจากแผงควบคมุ 
ในญนา้ 10

การเปล่ียนการต้ังคา่ไรส้าย (Windows)

วธินีีจ้ะสามารถใชง้านไดญ้ากคณุไดต้ดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เรยีบรอ้ยแลว้

หมายเหตุ: จาํเป็นตอ้งใชส้าย USB สาํญรบัวธินีี้ ญา้มตอ่สาย USB จนกวา่ซอฟตแ์วรจ์ะแจง้ใญด้าํเนนิการเชน่น้ัน

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

3. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

4. เลอืก Reconfigure Wireless Settings (กาํญนดการตัง้คา่ระบบไรส้ายใญม)่ ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนญนา้จอ

การคืนคา่เครอืขา่ยกลับเป็นการต้ังคา่เริม่ต้น

● กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) จากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพค์า้งไวพ้รอ้มกันสามวนิาท ี
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เชื่อมต่อเครือ่งพิมพข์องคุณเขา้กับคอมพิวเตอร ์ โดยใชส้ายเคเบิล USB 
(การเชื่อมต่อท่ี ไมผ่า่นระบบไรส้าย)

เคร ือ่งพมิพม์พีอรต์ USB 2.0 ความเรว็สงูสาํญรบัการเช ื่อมตอ่กับคอมพวิเตอรอ์ย ูท่ ีด่า้นญลังเคร ือ่ง

วิธกีารเชื่อมต่อเครือ่งพิมพด้์วยสาย USB 

1. โปรดเขา้ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อดาวน ์โญลดและตดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: ญา้มตอ่สาย USB กับเคร ือ่งพมิพจ์นกวา่จะไดร้บัขอ้ความแจง้ใญท้าํเชน่น้ัน

2. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนญนา้จอ เม ื่อไดร้บัแจง้จากระบบ ใญเ้ช ื่อมตอ่ผลติภัณฑกั์บคอมพวิเตอรด์ว้ยการเลอืก USB ในญนา้
จอ Connection Options (ตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่)

3. ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏบนญนา้จอ

ญากมกีารตดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ไวแ้ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํงานในรปูแบบอปุกรณ ์Plug and Play
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การเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไรส้าย
ญากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพน์ี้เป็นครัง้แรก และตดิตัง้ซอฟตแ์วรผ์า่นสาย USB และเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอรข์องคณุ
โดยตรง คณุสามารถเปล ี่ยนเป็นการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายได ้ โดยงา่ย คณุตอ้งใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย 802.11b/g/n ท ีม่เีราเตอร ์
ไรส้ายญรอืสถานแีมข่า่ย

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนเฉพาะการเช ื่อมตอ่ท ี่ ใช ้2.4GHz

กอ่นท ีจ่ะเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ USB ไปเป็นเครอืขา่ยไรส้าย ใญต้รวจสอบวา่: 

● เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB จนกวา่จะไดร้บัแจง้ใญถ้อดสาย

● คอมพวิเตอรต์อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์

การเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไรส้าย (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

3. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

4. เลอืก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์บบ USB เป็นแบบไรส้าย) ปฏบัิติ
ตามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนญนา้จอ

หากต้องการเปล่ียนแปลงจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไรส้าย(OS X และ macOS)

1. ถอดสายเคเบลิ USB ออกจากเคร ือ่งพมิพ ์

2. คนืคา่เคร ือ่งพมิพเ์ป็นคา่เครอืขา่ยเร ิม่ตน้ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่ระบบไรส้าย ในญนา้ 74

3. ดาวน ์โญลด HP Easy Start เวอรชั์นลา่ส◌ุดึไดจ้าก 123.hp.com

4. เปิด HP Easy Start และปฏบัตติามคาํแนะนําบนญนา้จอ เพ ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุ

หากต้องการเปล่ียนจากการเชื่อมต่อผา่น USB เป็นเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชแ้อป HP Smart บนคอมพิวเตอรท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 
10(Windows)

1. กอ่นท ีค่ณุจะดาํเนนิการตอ่ ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งพมิพข์องคณุมคีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํญนดของ
ระบบ:

● ในขณะนี้ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับคอมพวิเตอรผ์า่น USB 

● ในขณะนี้ มกีารเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุผา่นเครอืขา่ยไรส้าย

2. เปิดแอป HP Smart สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปิดแอปบนคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10 โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP 
Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android ญรอื Windows 10 ในญนา้ 21

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่
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คําแนะนํา: ญากคณุตอ้งการเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใญค้ลกิท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นแถบเคร ือ่งมอืซ ึง่อย ูด่า้นลา่งซา้ยของ
ญนา้จอ และจากน้ันเลอืก Select a Different Printer (เลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น) เพ ื่อดเูคร ือ่งพมิพทั์ง้ญมดท ีส่ามารถเลอืกใช ้
งานได ้

4. คลกิท ี ่Learn More (เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิ) เม ื่อคณุเญน็ “Make printing easier by connecting your printer wirelessly” 
(ทาํใญก้ารพมิพส์ะดวกย ิง่ข ึน้ โดยการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุแบบไรส้าย) ท ีด่า้นบนญนา้ญลักของแอป
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เครือ่งมอืการจัดการเครือ่งพิมพข์ั้นสูง (สาํหรบัเครือ่งพิมพท่ี์เชื่อมต่อผา่น
ระบบไรส้าย)

เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูสถานะ เปล ี่ยนการตัง้คา่ และจัดการกับเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากเวบ็
เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) โดยใชค้อมพวิเตอรข์องคณุได ้

หมายเหตุ: คณุสามารถเปิดและใช ้EWS โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ อยา่งไรกต็าม คณุสมบัตบิางอยา่งจะไมส่ามารถใช ้
งานได ้

หมายเหตุ: ญากตอ้งการดญูรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่บางอยา่ง คณุอาจตอ้งใชร้ญัสผา่น

● เปิด Embedded Web Server

● เก ี่ยวกับคกุก ี้

เปิด Embedded Web Server
คณุสามารถใชว้ธิกีารใดวธิกีารญนึ่งตอ่ไปนี้ ในการเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว

การเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวผา่นเครอืขา่ย

1. บนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ ใญก้ดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม ขอ้มูล ( ) พรอ้มกันเพ ื่อพมิพญ์นา้การกาํญนดคา่

เครอืขา่ย

2. ญา IP แอดเดรสญรอืช ื่อโบสตข์องเคร ือ่งพมิพจ์ากญนา้การกาํญนดคา่เครอืขา่ย

3. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีร่องรบับนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใญพ้มิพ ์ IP แอดเดรสญรอืช ื่อโบสตท์ ีก่าํญนดใญกั้บเคร ือ่งพมิพน้ั์น

ตัวอยา่งเชน่ ญาก IP แอดเดรสเป็น 192.168.0.12 ใญพ้มิพแ์อดเดรสตอ่ไปนี้ ในเวบ็เบราวเ์ซอร:์ http://
192.168.0.12.

การเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวจาก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows) ของ HP

1. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

2. คลกิ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) แลว้คลกิ Printer Home Page (EWS) (ญนา้ญลักของเคร ือ่งพมิพ ์ (EWS))

การเปิด Embedded Web Server ผา่น Wi-Fi Direct

1. ญากไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพดั์บลง ใญก้ดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่

( ) คา้งไวพ้รอ้มกันสามวนิาทเีพ ื่อเปิด ญากตอ้งการญาช ื่อและรญัสผา่นของ Wi-Fi Direct ใญก้ดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) เพ ื่อ

พมิพญ์นา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์

2. จากคอมพวิเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ ใญเ้ปิดระบบไรส้าย คน้ญาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อ Wi-Fi Direct ตัวอยา่งเชน่ DIRECT-**-HP 
DeskJet 2600 series ใสร่ญัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนญนา้จอ

3. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีส่นับสนุนบนคอมพวิเตอรข์องคณุ พมิพท์ ีอ่ย ูต่อ่ไปนี้: http://192.168.223.1
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เก่ียวกับคุกก้ี
Embedded Web Server (EWS) จะจัดเกบ็ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ๆ (คกุก ี)้ ไว ้ ในบารด์ไดรฟ์ของคณุในขณะท ีค่ณุเรยีกดญูนา้เวบ็ 
ไฟลเ์ญลา่นีช้ว่ยใญ ้EWS ร ูจั้กคอมพวิเตอรข์องคณุในครัง้ตอ่ไปท ีค่ณุเขา้เย ีย่มชม เชน่ ญากคณุกาํญนดคา่ภาษาของ EWS คกุก ีจ้ะ
ชว่ยจดจาํวา่คณุไดเ้ลอืกภาษาใดไว ้ดังน้ัน ในครัง้ตอ่ไปท ีค่ณุเขา้ถงึ EWS ญนา้เวบ็เญลา่น้ันกจ็ะแสดงผลในภาษาน้ัน คกุก ีบ้าง
ประเภท (เชน่ คกุก ีท้ ีเ่กบ็การกาํญนดลักษณะเฉพาะลกูคา้) จะถกูจัดเกบ็ไว ้ ในคอมพวิเตอรจ์นกวา่คณุจะลา้งออกดว้ยตนเอง

คณุสามารถกาํญนดคา่ใญเ้บราวเ์ซอรย์อมรบัคกุก ีทั้ง้ญมด ญรอืกาํญนดคา่ใญแ้จง้เตอืนทกุครัง้เม ื่อมกีารเสนอคุก้ก ี ้ซ ึง่ชว่ยใญค้ณุ
ตัดสนิใจไดว้า่ควรตอบรบัญรอืปฏเิสธคกุก ี้ ใด นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชเ้บราวเ์ซอรเ์พ ื่อลบคกุก ีท้ ี่ ไมต่อ้งการออกได ้

หมายเหตุ: ญากคณุปิดใชง้านคกุก ี ้คณุจะปิดใชง้านคณุสมบัติ ใดคณุสมบัตญินึ่งญรอืญลายคณุสมบัตติอ่ไปนี้ดว้ย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
อปุกรณข์องคณุ

● การเร ิม่ตน้ ณ จดุท ีค่ณุออกจากแอพพลเิคชัน (มปีระโยชนอ์ยา่งย ิง่เม ื่อใชตั้วชว่ยการตดิตัง้)

● การจดจาํการตัง้คา่ภาษาเบราวเ์ซอรข์อง EWS

● การปรบัเปล ี่ยนญนา้ของ EWS ญนา้ญลัก ใญเ้ป็นลักษณะเฉพาะตัว

สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิเีปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวญรอืการตัง้คา่คุก้ก ี ้และวธิดีญูรอืลบคุก้ก ี ้โปรดดขูอ้มลูเก ี่ยวกับเวบ็เบ
ราวเ์ซอรข์องคณุ
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เคล็ดลับในการต้ังคา่และการใชง้านเครือ่งพิมพ ์ ไรส้าย
ปฏบัิตติามเคลด็ลับเญลา่นี้ ในการตัง้คา่และใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ไรส้าย:

● เม ื่อตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยไรส้าย ควรตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่เราเตอร ์ไรส้ายญรอืสถานแีมข่า่ยแบบเปิดทาํงานอย ู ่
เคร ือ่งพมิพจ์ะคน้ญาเราเตอร ์ไรส้าย จากน้ันจะแสดงรายการช ื่อเครอืขา่ยท ีพ่บบนคอมพวิเตอร ์

● ญากคอมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับ Virtual Private Network (VPN) คณุตอ้งยกเลกิการเช ื่อมตอ่กับ VPN กอ่นจงึจะ
สามารถเขา้ถงึอปุกรณอ์ื่นบนเครอืขา่ย ซ ึง่รวมถงึเคร ือ่งพมิพ ์

● เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการกาํญนดคา่เครอืขา่ยและเคร ือ่งพมิพข์องคณุสาํญรบัการพมิพแ์บบไรส้าย 
คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนร ูว้ธิคีน้ญาการตัง้คา่ความปลอดภัยเครอืขา่ยของคณุ คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนร ูเ้ก ี่ยวกับ HP Print and Scan Doctor คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

หมายเหตุ:  ยทูลิตินีีจ้ะสามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

● เรยีนร ูว้ธิเีปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ USB ไปเป็นแบบไรส้าย คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนร ูว้ธิทีาํงานรว่มกับไฟรว์อลลแ์ละโปรแกรมป้องกันไวรสั ในขณะตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ 
คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์
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8 การแก้ ไขปญหา

เนื้อญาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึญัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ปัญาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

● ปัญาเก ี่ยวกับตลับญมกึพมิพ์

● ปัญาการพมิพ์

● ปัญาการทาํสาํเนา

● ปัญาสแกน

● ปัญาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart 

● ปัญาเก ี่ยวกับบารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ์

● รญัสและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคมุ

● ฝ่ายสนับสนุนของ HP
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ปญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
คณุตอ้งการทาํอะไร

การนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

การแกป้ญัหากระดาษตดิ ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

คาํแนะนําสาํญรบัการนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกและการแก ้ ไขปัญาเก ี่ยวกับกระดาษญรอืการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคําแนะนําท่ัวไป ใน Help (วิธี ใช)้ สาํหรบัการนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

หมายเหตุ: กระดาษอาจตดิอย ู่ ได ้ ในญลายตาํแญน่ง ดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากถาดป้อนกระดาษกอ่น ซ ึง่จะชว่ยทาํใญเ้สน้ทาง
กระดาษวา่งลงและทาํใญก้ารดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากตาํแญน่งอื่นๆ ทาํไดง้า่ยข ึน้ จากน้ันดาํเนนิการตอ่ในตาํแญน่งตอ่ไปจนกวา่จะ
พบกระดาษท ีต่ดิทัง้ญมดและดงึออกญมดแลว้

วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากถาดป้อนกระดาษ

1. นํากระดาษทัง้ญมดออกจากถาดป้อนกระดาษ รวมถงึทัง้กระดาษท ี่ ไมต่ดิและตดิอย ู่

2. ยกท ีกั่น้ถาดป้อนกระดาษคา้งไว ้ใช ้ ไฟฉายสอ่งเพ ื่อตรวจสอบกระดาษญรอืส ิง่แปลกปลอมใดๆ ท ีต่ดิคา้งอย ู่ ในเสน้ทางกระดาษ 
และจากน้ันจงึเอากระดาษท ีต่ดิญรอืส ิง่แปลกปลอมท ีค่ณุพบออก

ญากตอ้งการญลกีเล ี่ยงกระดาษฉีกออกทัง้แผน่ ใญด้งึกระดาษออกเบาๆ ดว้ยสองมอื

หมายเหตุ: แผน่ป้องกันถาดป้อนกระดาษสามารถป้องกันไม่ ใญเ้ศษวัตถแุปลกปลอมตกลงไป ในเสน้ทางกระดาษและสรา้ง
ปัญากระดาษตดิอยา่งรนุแรง อยา่นําแผน่ป้องกันถาดป้อนกระดาษลง 

3. กดปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) เคร ือ่งพมิพพ์ยายามนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกโดยอัตโนมัติ

วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากถาดรบักระดาษออก

1. นํากระดาษทัง้ญมดออกจากถาดจา่ยกระดาษ รวมถงึทัง้กระดาษท ี่ ไมต่ดิและตดิอย ู่
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2. ใช ้ ไฟฉายสอ่งเพ ื่อตรวจสอบกระดาษญรอืส ิง่แปลกปลอมใดๆ ท ีต่ดิอย ู่ ในถาดจา่ยกระดาษ และจากน้ันดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูญ่รอื
ส ิง่แปลกปลอมท ีค่ณุพบออก

ญากตอ้งการญลกีเล ี่ยงกระดาษฉีกออกทัง้แผน่ ใญด้งึกระดาษออกเบาๆ ดว้ยสองมอื

วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากสว่นเขา้ถึงตลับหมกึพิมพ ์

1. กดปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) เพ ื่อลองนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกโดยอัตโนมัต ิญากวธินีี้ ไม่ ไดผ้ล ใญท้าํขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพ ื่อนํา
กระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกดว้ยตนเอง

2. เปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

3. รอจนกระทัง่ตลับญมกึพมิพญ์ยดุทาํงานและเงยีบลง

4. กดปุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ ( ) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันถอดสายไฟและสายเคเบลิอ ื่นๆ ออกจากดา้นญลังของเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: ญากญลกีเล ี่ยงความเส ีย่งในการเกดิไฟฟ้าชอ็ต คณุจะตอ้งถอดสายไฟออกเพ ื่อยา้ยตลับญมกึพมิพด์ว้ยมอื และ
รเีซต็กลไกการป้อนกระดาษ
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5. ใช ้ ไฟฉายสอ่งเพ ื่อตรวจสอบกระดาษญรอืส ิง่แปลกปลอมใดๆ ท ีต่ดิอย ู่ ในบรเิวณสาํญรบัการเขา้ถงึตลับญมกึพมิพ ์ และจากน้ัน
ดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูญ่รอืส ิง่แปลกปลอมท ีค่ณุพบออก

ญากตอ้งการญลกีเล ี่ยงกระดาษฉีกออกทัง้แผน่ ใญด้งึกระดาษออกเบาๆ ดว้ยสองมอื

6. ญากตลับญมกึพมิพอ์ย ูต่รงกลางของเคร ือ่งพมิพ ์ ใญเ้ล ื่อนตลับญมกึพมิพ ์ไปทางขวา และจากน้ันดงึกระดาษญรอืวัตถใุดๆ ท ี่
ขวางเสน้ทางของตลับญมกึพมิพอ์อก

7. ปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

8. เช ื่อมตอ่สายไฟและสายเคเบลิอ ื่นๆ เขา้กับสว่นดา้นญลังของเคร ือ่งพมิพ ์ใญมอ่กีครัง้ และจากน้ันกดปุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ ( ) 

เพ ื่อเปิดเคร ือ่ง

ในการดึงกระดาษท่ีติดออกจากด้านลา่งตัวเครือ่งพิมพ ์

1. กดปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) เพ ื่อลองนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกโดยอัตโนมัต ิญากวธินีี้ ไม่ ไดผ้ล ใญท้าํขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพ ื่อนํา
กระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกดว้ยตนเอง

2. กดปุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ ( ) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันถอดสายไฟและสายเคเบลิอ ื่นๆ ออกจากดา้นญลังของเคร ือ่งพมิพ ์

3. ลดระดับถาดป้อนกระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพ ์ ปิดตัวขยายถาดจา่ยกระดาษ และจากน้ันดันถาดจา่ยกระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพ ์

4. พลกิเคร ือ่งพมิพข์ ึน้ ญาฝาปิดท ีด่า้นลา่งเคร ือ่งพมิพ ์ ดงึแถบทัง้สองดา้นบนฝาปิดออกมาเพ ื่อเปิดฝาปิด
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5. นํากระดาษท ีต่ดิออก

6. ใช ้ ไฟฉายสอ่งเพ ื่อตรวจสอบเศษกระดาษท ีต่ดิภายในพ ืน้ท ีท่าํความสะอาด และจากน้ันดงึกระดาษตดิท ีค่ณุพบออก

7. ปิดฝาปิด คอ่ยๆ ดันฝาปิดกลับเขา้ท ีเ่ดมิบนเคร ือ่งพมิพจ์นกระทัง่สลักทัง้สองขา้งเขา้ท ี่

8. ญมนุเคร ือ่งพมิพก์ลับไปยังตาํแญน่งปกติ

9. เช ื่อมตอ่สายไฟและสายเคเบลิอ ื่นๆ เขา้กับสว่นดา้นญลังของเคร ือ่งพมิพ ์ใญมอ่กีครัง้ และจากน้ันกดปุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ ( ) 

เพ ื่อเปิดเคร ือ่ง

ญลังจากท ีด่งึกระดาษตดิออกในทกุตาํแญน่งแลว้ ใญ ้ ใสก่ระดาษกลับเขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษใญม ่กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) 

บนแผงควบคมุเพ ื่อทาํงานปจจบัุนตอ่ไป

การนําสิง่กีดขวางออกจากแครต่ลับหมกึพิมพ ์

การแกไ้ขปญัหาแคต่ลบัหมกึพมิพ์ตดิ ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

ญากมสี ิง่กดีขวางแครต่ลับญมกึพมิพ ์ ญรอืแครต่ลับญมกึพมิพเ์คล ื่อนไญวลาํบาก ใญด้คูาํแนะนําแบบทลีะขัน้ตอน

หมายเหตุ: ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคําแนะนําท่ัวไป ใน Help (วิธี ใช)้ สาํหรบัการนําสิง่กีดขวางออกจากแครต่ลับหมกึพิมพ ์

▲ นําส ิง่กดีขวาง เชน่ กระดาษ ออกจากแครต่ลับญมกึพมิพ ์

หมายเหตุ: ญา้มใชเ้คร ือ่งมอืใดๆ ญรอือปุกรณอ์ื่นๆ ในการนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก ใชค้วามระมัดระวังทกุครัง้เม ื่อนํา
กระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากภายในเคร ือ่งพมิพ ์
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เรยีนรู้วิธกีารป้องกันกระดาษติดขดั
เพ ื่อป้องกันไม่ ใญก้ระดาษตดิ โปรดปฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

● อยา่ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

● ควรนํากระดาษท ีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรบักระดาษอยา่งสม ํา่เสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอญรอืฉีกขาด

● อยา่รวมประเภทกระดาษญรอืขนาดกระดาษท ีแ่ตกตา่งกันลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ ปึกกระดาษทัง้ญมดในถาดป้อนกระดาษ
เขา้ตอ้งมชีนดิและขนาดเดยีวกัน

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใญพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํใญ ้
กระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดันกระดาษเขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

● อยา่ป้อนกระดาษในระญวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน ญากกระดาษในเคร ือ่งพมิพก์าํลังจะญมด ใญเ้คร ือ่งพมิพพ์มิพจ์นญมด
กระดาษกอ่น จากน้ันจงึเพ ิม่กระดาษ

การแก้ ไขปญหาการป้อนกระดาษ
คณุกาํลังประสบปัญาในลักษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษเขา้ไมดึ่งกระดาษ   

– ตรวจสอบวา่ได ้ ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในญนา้ 11

– ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใญพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใญก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ โคง้งอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษท ี่ โคง้ในทศิทางตรงกันขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบ้ียว   

– ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ใสก่ระดาษทางดา้นขวาสดุของถาดป้อนกระดาษและตัวปรบัความกวา้งกระดาษอย ูช่ดิพอดกัีบ
ดา้นซา้ยของกระดาษ

– ใสก่ระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพเ์ม ื่อเคร ือ่งไม่ ไดก้าํลังพมิพง์านอย ูเ่ทา่น้ัน

● กระดาษหลายแผน่ขณะน้ีกําลังถูกดึงเขา้  

– ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใญพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใญก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ไม่ ได ้ ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

– ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่แผน่กระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป ไมต่ดิกัน

– ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อการปฏบัิตงิานและประสทิธภิาพในการทาํงานท ีด่ที ีส่ดุ
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ปญหาเก่ียวกับตลับหมกึพิมพ์
ระบุวา่ตลับหมกึพิมพม์ปีญหาหรอืไม่

ในการระบวุา่ตลับญมกึพมิพม์ปีัญาญรอืไมน้ั่น ใญต้รวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตือนหมกึ) และไอคอน 
ระดับหมกึ ท ีต่รงกัน สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่รญัสและสถานะขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคมุ ในญนา้ 104

ถา้คณุไดร้บัขอ้ความแสดงปัญาตลับญมกึพมิพจ์ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพท์ ีร่ะบวุา่ ตลับญมกึพมิพอ์ยา่งนอ้ยญนึ่งตลับมปีัญา ใญ ้
ทาํดังตอ่ไปนี้เพ ื่อระบวุา่ตลับญมกึพมิพม์ปีัญาญรอืไม่

1. ถอดตลับญมกึพมิพส์ดีาํออกและปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

● ญากไอคอน ระดับหมกึ ของตลับญมกึพมิพส์ามสกีะพรบิ แสดงวา่ตลับญมกึพมิพส์ามสมีปีัญา

● ญากไอคอน ระดับหมกึ ของตลับญมกึพมิพส์ามส ี ไมก่ะพรบิ แสดงวา่ตลับญมกึพมิพส์ามส ี ไมม่ปีัญา

2. ตดิตัง้ตลับญมกึพมิพข์าวดาํในเคร ือ่งพมิพ ์ ถอดตลับญมกึพมิพส์ามสอีอก และปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

● ญากไอคอน ระดับหมกึ ของตลับญมกึพมิพข์าวดาํกะพรบิ แสดงวา่ตลับญมกึพมิพข์าวดาํมปีัญา

● ญากไอคอน ระดับหมกึ ของตลับญมกึพมิพข์าวดาํไมก่ะพรบิ แสดงวา่ตลับญมกึพมิพข์าวดาํไมม่ปีัญา

การแก้ปญหาเก่ียวกับตลับหมกึพิมพ์
ญากเกดิขอ้ผดิพลาดข ึน้ญลังจากตดิตัง้ตลับญมกึพมิพ ์ ญรอืญากขอ้ความระบวุา่ตลับญมกึพมิพม์ปีัญา ใญล้องนําตลับญมกึพมิพอ์อก 
ตรวจสอบวา่มกีารดงึเทปพลาสตกิปิดป้องกันออกจากตลับญมกึพมิพแ์ตล่ะตลับแลว้ และจากน้ันใญ ้ ใสต่ลับญมกึพมิพก์ลับเขา้ไป ใญม่
อกีครัง้ ญากยังไม่ ไดผ้ล ใญท้าํความสะอาดญนา้สมัผัสของตลับญมกึพมิพ ์ ญากยังไมส่ามารถแก ้ ไขปัญานี้ ได้ ใญเ้ปล ี่ยนตลับญมกึ
พมิพ ์ใญม ่สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60

วิธทํีาความสะอาดหน้าสมัผัสตลับหมกึพิมพ ์

ขอ้ควรระวัง: ขัน้ตอนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาเพยีงสองสามนาท ีตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพก์ลับเขา้ไป
ในเคร ือ่งพมิพ ์ใญมอ่กีครัง้อยา่งเรว็ท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะเป็นไป ได ้เราไมแ่นะนําใญนํ้าตลับญมกึพมิพอ์อกมานอกเคร ือ่งพมิพน์านกวา่ 30 นาท ี
ญากตลับญมกึพมิพถ์กูท ิง้ไว ้ โดยไม่ ไดร้บัการป้องกันนอกเคร ือ่งพมิพ ์ ญัวฉีดอาจแญง้และอดุตัน

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร ือ่งอย ู่

2. เปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพแ์ละรอใญแ้ครพ่มิพเ์ล ื่อนมาอย ูต่รงกลางเคร ือ่งพมิพ ์
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3. นําตลับญมกึพมิพท์ ีร่ะบใุนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

4. ทาํความสะอาดขัว้สมัผัสของตลับบรรจญุมกึและของเคร ือ่งพมิพ ์

a. จับดา้นขา้งของตลับญมกึพมิพ โ์ดยใญญ้งายดา้นลา่งข ึน้ แลว้คน้ญาตาํแญน่งของแถบญนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนตลับญมกึ
พมิพ ์

แถบญนา้สมัผัส ไฟฟ้าจะเป็นจดุสทีองเลก็ๆ บนตลับญมกึพมิพ ์

b. เชด็เฉพาะแถบญนา้สมัผัสโดยใชก้า้นสาํลแีญง้ญรอืผา้แญง้ท ี่ ไมม่ขีน

ขอ้ควรระวัง: ระวังอยา่เชด็สว่นอื่นนอกจากแถบญนา้สมัผัส และอยา่ใญม้รีอยเป้ือนของญมกึญรอืเศษวัสดอุ ื่นๆ ตดิอย ู่
บนตลับญมกึพมิพ ์

c. คน้ญาแถบญนา้สมัผัส ในญัวพมิพท์ ีด่า้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

ญนา้สมัผัสของเคร ือ่งพมิพจ์ะเป็นชดุสว่นนนูสทีอง ซ ึง่อย ู่ ในตาํแญน่งท ีบ่รรจบกับญนา้สมัผัสบนตลับญมกึพมิพ ์

d. ใชก้า้นสาํลแีญง้ญรอืผา้แญง้ท ี่ ไมม่ขีนเชด็แถบญนา้สมัผัส

5. ตดิตัง้ตลับญมกึพมิพ ์ใญมอ่กีครัง้

6. ปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพ ์

7. ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดญายไปแลว้ญรอืยัง ญากยังคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใญปิ้ดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิด
ใญม่

หมายเหตุ: ถา้ปัญามาจากตลับญมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีว คณุสามารถนําตลับญมกึน้ันออกและใช ้ โญมดตลับญมกึพมิพเ์ดยีวเพ ื่อ
ใชง้านเคร ือ่งพมิพด์ว้ยตลับญมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีวเทา่น้ัน
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ปญหาการพิมพ์
คณุตอ้งการทาํอะไร

แก้ ไขปญหาหน้าท่ี ไมพิ่มพ์ (พิมพ ์ ไม่ ได้)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พมิพ์และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัย
และแก ้ ไขปัญาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  ยทูลิตินีีจ้ะสามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

แกไ้ขปญัหาเครือ่งไมพ่มิพ์งาน ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนญากเคร ือ่งพมิพ ์ไมต่อบสนองญรอืไมพ่มิพ ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้อ
อนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคําแนะนําท่ัวไป ใน Help (วิธี ใช)้ สาํหรบัปญหาพิมพ ์ ไม่ ได้

การแก้ ไขปญหาการพิมพ ์(Windows)

ตรวจดใูญแ้น่ ใจวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ และมกีระดาษอย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ ญากยังไมส่ามารถพมิพง์านได ้ใญล้องปฏบัิตติามขัน้
ตอนดังตอ่ไปนี้:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจาก ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ และแก ้ ไขปัญาโดยปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอ

2. ญากคณุใชส้าย USB เช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ ใญถ้อดสาย USB ออกและเช ื่อมตอ่ใญม ่ญากคณุเช ื่อมตอ่
คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย ใญต้รวจสอบวา่การเช ื่อมตอ่ยังทาํงานอย ู่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดญ้ยดุการทาํงานชัว่คราวญรอืออฟ ไลน ์

วิธกีารตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้หยุดการทํางานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่ญนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญเ้ลอืก Windows System (ระบบ Windows) จากราย
ช ื่อแอป ใญเ้ลอืก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลกิท ี ่View devices and printers (ดอูปุกรณ ์
และเคร ือ่งพมิพ)์ ภายใต ้Hardware and Sound (บารด์แวรแ์ละเสยีง)

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีญ่รอืแตะท ีม่มุบนดา้นขวาของญนา้จอเพ ื่อเปิดแถบชดุทางลัด คลกิ
ไอคอน การต้ังคา่ คลกิญรอืแตะ แผงควบคุม จากน้ันคลกิญรอืแตะ ดูอุปกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์
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● Windows Vista: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ 
Printers (เคร ือ่งพมิพ)์

● Windows XP: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ 
Printers and Faxes (เคร ือ่งพมิพแ์ละโทรสาร)

b. ดับเบลิคลกิญรอืคลกิขวาท ี่ ไอคอนสาํญรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ จากน้ันเลอืก See what's printing (ดงูานท ีก่าํลัง
พมิพอ์ย ู)่ เพ ื่อเปิดควิการพมิพ ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร ือ่งพมิพ)์ โปรดตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ไมม่กีารทาํเคร ือ่งญมายถกูญนา้รายการ Pause Printing 
(ญยดุการพมิพชั์ว่คราว) ญรอื Use Printer Offline (ใชเ้คร ือ่งพมิพแ์บบออฟ ไลน)์

d. ญากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใญล้องพมิพ ์ใญมอ่กีครัง้

4. ตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

วิธกีารตรวจสอบวา่ได้ต้ังคา่เครือ่งพิมพท่ี์ถูกต้องไว้เป็นเครือ่งพิมพค์า่เริม่ต้น

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่ญนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญเ้ลอืก Windows System (ระบบ Windows) จากราย
ช ื่อแอป ใญเ้ลอืก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลกิท ี ่View devices and printers (ดอูปุกรณ ์
และเคร ือ่งพมิพ)์ ภายใต ้Hardware and Sound (บารด์แวรแ์ละเสยีง)

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีญ่รอืแตะท ีม่มุบนดา้นขวาของญนา้จอเพ ื่อเปิดแถบชดุทางลัด คลกิ
ไอคอน การต้ังคา่ คลกิญรอืแตะ แผงควบคุม จากน้ันคลกิญรอืแตะ ดูอุปกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์

● Windows Vista: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ 
Printers (เคร ือ่งพมิพ)์

● Windows XP: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ 
Printers and Faxes (เคร ือ่งพมิพแ์ละโทรสาร)

b. ตรวจดใูญแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งญมายถกูในวงกลมสดีาํญรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

c. ถา้เคร ือ่งพมิพอ์ ื่นถกูตัง้คา่ไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้ ใญค้ลกิขวาท ีเ่คร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งและเลอืก Set as Default 
Printer (ตัง้คา่เป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้)

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

5. รสีตารท์ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ ์

วิธกีารรสีตารท์ท่ีเก็บพักงานพิมพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่ญนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:
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Windows 10

i. จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญเ้ลอืก Windows Administrative Tools (เคร ือ่งมอืดแูลจัดการของ 
Windows) จากรายการแอป และจากน้ันเลอืก Services (บรกิาร) 

ii. คลกิขวาท ี ่Print Spooler (ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ)์ แลว้คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ

iii. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนดิการเร ิม่ตน้) ใญต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

iv. ญากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใญค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ OK 
(ตกลง)

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ช ีญ้รอืแตะมมุบนขวาของญนา้จอเพ ื่อเปิดแถบทางลัด แลว้คลกิไอคอน Settings (การตัง้คา่)

ii. คลกิญรอืแตะ Control Panel (แผงควบคมุ) และคลกิญรอืแตะ System and Security (ระบบและการรกัษา
ความปลอดภัย)

iii. คลกิญรอืแตะ Administrative Tools (เคร ือ่งมอืการดแูลระบบ) แลว้ดับเบลิคลกิญรอืแตะสองครัง้ Services 
(บรกิาร)

iv. คลกิขวาญรอืแตะท ี ่Print Spooler (ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ)์ คา้งไว ้แลว้คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ

v. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนดิการเร ิม่ตน้) ใญต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

vi. ญากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใญค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิญรอืแตะ 
OK (ตกลง)

Windows 7

i. จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญค้ลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ System and 
Security (ระบบและความปลอดภัย) แลว้คลกิ Administrative Tools (เคร ือ่งมอืในการดแูล)

ii. ดับเบลิคลกิ Services (บรกิารตา่งๆ)

iii. คลกิขวาท ี ่Print Spooler (ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ)์ แลว้คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ

iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนดิการเร ิม่ตน้) ใญต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

v. ญากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใญค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ OK 
(ตกลง)

Windows Vista

i. จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญค้ลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ System and 
Maintenance (ระบบและการบาํรงุรกัษา) และคลกิ Administrative Tools (เคร ือ่งมอืในการดแูล)

ii. ดับเบลิคลกิ Services (บรกิารตา่งๆ)

iii. คลกิขวาท ี ่Print Spooler service (บรกิารท ีเ่กบ็พักงานพมิพ)์ แลว้คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ
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iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนดิการเร ิม่ตน้) ใญต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

v. ญากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใญค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ OK 
(ตกลง)

Windows XP

i. จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญค้ลกิขวท ี ่My Computer (คอมพวิเตอรข์องฉัน) 

ii. คลกิ Manage (จัดการ) แลว้คลกิ Services and Applications (บรกิารและโปรแกรมประยกุต)์

iii. ดับเบลิคลกิ Services (บรกิารตา่งๆ) แลว้เลอืก Print Spooler (ท ีเ่กบ็พักการพมิพ)์

iv. คลกิขวาท ี ่Print Spooler (ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ)์ แลว้คลกิ Restart (รสีตารท์) เพ ื่อรสีตารท์บรกิาร

b. ตรวจดใูญแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งญมายถกูในวงกลมสดีาํญรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

c. ถา้เคร ือ่งพมิพอ์ ื่นถกูตัง้คา่ไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้ ใญค้ลกิขวาท ีเ่คร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งและเลอืก Set as Default 
Printer (ตัง้คา่เป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้)

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

6. รสีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

7. ลบควิการพมิพ ์

วิธกีารลบคิวการพิมพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่ญนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใญเ้ลอืก Windows System (ระบบ Windows) จากราย
ช ื่อแอป ใญเ้ลอืก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลกิท ี ่View devices and printers (ดอูปุกรณ ์
และเคร ือ่งพมิพ)์ ภายใต ้Hardware and Sound (บารด์แวรแ์ละเสยีง)

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีญ่รอืแตะท ีม่มุบนดา้นขวาของญนา้จอเพ ื่อเปิดแถบชดุทางลัด คลกิ
ไอคอน การต้ังคา่ คลกิญรอืแตะ แผงควบคุม จากน้ันคลกิญรอืแตะ ดูอุปกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์

● Windows Vista: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ 
Printers (เคร ือ่งพมิพ)์

● Windows XP: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลกิ 
Printers and Faxes (เคร ือ่งพมิพแ์ละโทรสาร)

b. ดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพข์องคณุเพ ื่อเปิดควิการพมิพ ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร ือ่งพมิพ)์ ใญค้ลกิ Cancel all documents (ยกเลกิเอกสารทัง้ญมด) ญรอื Purge Print 
Document (ลา้งเอกสารงานพมิพ)์ จากน้ันคลกิ Yes (ใช)่ เพ ื่อยนืยัน
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d. ถา้ยังมเีอกสารอย ู่ ในควิ ใญร้สีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละลองพมิพอ์กีครัง้ญลังจากคอมพวิเตอรร์สีตารท์เรยีบรอ้ย
แลว้

e. ตรวจสอบควิการพมิพอ์กีครัง้เพ ื่อดใูญแ้น่ ใจวา่ไมม่ขีอ้มลูคา้งอย ู ่จากน้ันจงึลองพมิพอ์กีครัง้

การแก้ ไขปญหาการพิมพ์ (OS X และ macOS)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแก ้ ไข

2. ถอดสาย USB และเสยีบกลับเขา้ไป ใญม่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดญ้ยดุการทาํงานชัว่คราวญรอืออฟ ไลน ์

วิธตีรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้หยุดการทํางานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน์

a. ใน System Preferences (การกาํญนดลักษณะของระบบ) ใญค้ลกิท ี ่Printers & Scanners (เคร ือ่งพมิพแ์ละ
สแกนเนอร)์ 

b. คลกิปุ่ ม Open Print Queue (เปิดควิการพมิพ)์

c. คลกิท ีง่านพมิพเ์พ ื่อเลอืก

ใชป้ ุ่ มตอ่ไปนี้เพ ื่อจัดการกับงานพมิพ ์

● Delete (ลบ): ยกเลกิงานพมิพท์ ีเ่ลอืก

● Hold (ญยดุชัว่คราว): ญยดุงานพมิพท์ ีเ่ลอืกไวชั้ว่คราว

● Resume (กลับส ูก่ารทาํงาน): พมิพง์านท ีญ่ยดุไวชั้ว่คราวตอ่ไป

● Pause Printer (ญยดุเคร ือ่งพมิพ ์ไวชั้ว่คราว): ญยดุงานพมิพทั์ง้ญมดในควิการพมิพชั์ว่คราว

d. ญากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใญล้องพมิพ ์ใญมอ่กีครัง้

4. รสีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

การแก้ ไขปญหาคุณภาพงานพิมพ์

คาํแนะนําทลีะข ัน้ตอนสาํหรบัการแกไ้ขปญัหาคณุภาพงานพมิพ์สว่นใหญ่ แก้ ไขปัญาเก ี่ยวกับคณุภาพการพมิพอ์อนไลน์

อา่นคําแนะนําท่ัวไป ใน Help (วิธี ใช)้ สาํหรบัการแก้ ไขปญหาคุณภาพงานพิมพ์

หมายเหตุ: เพ ื่อป้องกันตลับญมกึพมิพแ์ญง้ ใญปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม ขอ้มูลจําเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟของปุ่ ม ขอ้มูล
จําเพาะ จะดับลง 
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การปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ ์(Windows)

1. ตรวจสอบวา่คณุกาํลังใชต้ลับญมกึพมิพ ์ HP ของแท้

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพ ื่อคณุภาพการพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ ควรใชก้ระดาษ HP คณุภาพสงู ญรอืกระดาษท ีต่รงตามมาตรฐาน ColorLok® สาํญรบัขอ้มลู
เพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ ในญนา้ 17

ตรวจสอบใญแ้น่ ใจเสมอวา่กระดาษท ีค่ณุใชพ้มิพอ์ย ู่ ในสภาพแบนราบ เพ ื่อใญ ้ ไดผ้ลการพมิพภ์าพท ีด่ที ีส่ดุ ใญ ้ ใชก้ระดาษ
ภาพถา่ยขัน้สงูของ HP 

จัดเกบ็กระดาษชนดิพเิศษไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิภายในถงุพลาสตกิท ีซ่ลีใญม ่วางไวบ้นพ ืน้ผวิท ีเ่รยีบ และจัดเกบ็ไว ้ ในท ีแ่ญง้ เม ื่อ
คณุพรอ้มท ีจ่ะพมิพ ์ ใญนํ้าเฉพาะกระดาษท ีต่อ้งการใชอ้อกมาทันท ีเม ื่อพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใญนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ได ้ ใช ้
ใสก่ลับลงในถงุพลาสตกิตามเดมิ การทาํเชน่นีจ้ะชว่ยป้องกันกระดาษภาพถา่ยไม่ ใญม้ว้นงอ

3. ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อใญแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ลอืกชนดิกระดาษท ีเ่ญมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media (วัสดุ
พมิพ)์ และคณุภาพการพมิพจ์ากรายการแบบดงึลง Quality Settings (การตัง้คา่คณุภาพ)

ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) และจากน้ันคลกิท ี ่Set Preferences (ตัง้คา่ลักษณะท ี่
ตอ้งการ) เพ ื่อเขา้ถงึคณุสมบัตกิารพมิพ ์

4. ตรวจสอบระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อดวูา่มญีมกึพมิพเ์ญลอือย ูน่อ้ยญรอืไม่

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตรวจสอบระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณ ในญนา้ 58 ญากตลับญมกึพมิพม์ญีมกึพมิพเ์ญลอื
อย ูน่อ้ย ควรพจิารณาเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์

5. ปรบัตาํแญน่งตลับญมกึพมิพ ์

หากต้องการปรบัแนวตลับหมกึพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter ญรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) และคลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษา
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์ จะปรากฎข ึน้

d. ใญค้ลกิท ี ่Align Ink Cartridges (ปรบัแนวตลับญมกึพมิพ)์ บนแทบ็ Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์

เคร ือ่งพมิพพ์มิพญ์นา้การปรบัตาํแญน่ง

e. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอเพ ื่อปรบัแนวตลับญมกึพมิพ ์ ร ี ไซเคลิญรอืท ิง้กระดาษท ี่ ใชป้รบัแนวตลับญมกึพมิพ ์ใน
ภายญลัง

6. พมิพญ์นา้การวเิคราะญญ์ากตลับญมกึพมิพยั์งเญลอืญมกึพมิพอ์ย ูม่าก

วิธกีารพิมพห์น้าการวิเคราะห ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter ญรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20
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c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) และคลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษา
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

d. คลกิ Print Diagnostic Information (พมิพข์อ้มลูวเิคราะญ)์ บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก ี่ยวกับ
อปุกรณ)์ เพ ื่อพมิพญ์นา้การวเิคราะญ ์

e. ตรวจสอบชอ่งสบีนญนา้วเิคราะญ ์

ญากมชีอ่งส ี ใดๆ แสดงเสน้สขีาว มสีจีางลง ญรอืญายไปทัง้ญมด ใญด้าํเนนิการตอ่ในขัน้ตอนตอ่ไป

ภาพ 8-1  ชอ่งสที ี่ ไมม่ขีอ้ผดิพลาด

ภาพ 8-2  ตัวอยา่งของชอ่งสที ี่ ไมม่ขีอ้ผดิพลาด

7. ทาํความสะอาดตลับญมกึพมิพ ์

วิธกีารทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter ญรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) ในญนา้ 20

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใญค้ลกิ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) และคลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษา
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

d. คลกิท ี ่Clean Cartridges (ทาํความสะอาดตลับญมกึพมิพ)์ บนแทบ็ Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์ ปฏบัิติ
ตามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนญนา้จอ
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การปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ ์(OS X และ macOS)

1. ตรวจสอบวา่คณุกาํลังใชต้ลับญมกึพมิพ ์ HP ของแท้

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพ ื่อใญ ้ ไดผ้ลการพมิพค์ณุภาพดที ีส่ดุ ใญ ้ ใชก้ระดาษคณุภาพสงูของ HP ญรอืกระดาษท ี่ ไดม้าตรฐาน ColorLok® สาํญรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ ในญนา้ 17

ตรวจสอบใญแ้น่ ใจเสมอวา่กระดาษท ีค่ณุใชพ้มิพอ์ย ู่ ในสภาพแบนราบ เพ ื่อใญ ้ ไดผ้ลการพมิพภ์าพท ีด่ที ีส่ดุ ใญ ้ ใชก้ระดาษ
ภาพถา่ยขัน้สงูของ HP

จัดเกบ็กระดาษชนดิพเิศษไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิภายในถงุพลาสตกิท ีซ่ลีใญม ่วางไวบ้นพ ืน้ผวิท ีเ่รยีบ และจัดเกบ็ไว ้ ในท ีแ่ญง้ เม ื่อ
คณุพรอ้มท ีจ่ะพมิพ ์ ใญนํ้าเฉพาะกระดาษท ีต่อ้งการใชอ้อกมาทันท ีเม ื่อพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใญนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ได ้ ใช ้
ใสก่ลับลงในถงุพลาสตกิตามเดมิ การทาํเชน่นีจ้ะชว่ยป้องกันกระดาษภาพถา่ยไม่ ใญม้ว้นงอ

3. ตรวจสอบวา่คณุไดเ้ลอืกประเภทกระดาษและคณุภาพการพมิพท์ ีเ่ญมาะสมในกลอ่งโตต้อบ Print (พมิพ)์ แลว้

4. ตรวจสอบระดับญมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อดวูา่มญีมกึพมิพเ์ญลอือย ูน่อ้ยญรอืไม่

พจิารณาการเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพญ์ากปรมิาณญมกึพมิพม์รีะดับตํ่า

5. ปรบัแนวญัวพมิพ ์

หากต้องการปรบัแนวหัวพิมพจ์ากซอฟตแ์วร ์

a. ใสก่ระดาษเปลา่ขนาด Letter ญรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP)

หมายเหตุ:  HP Utility (HP ยทูลิติ ี)้ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลเิคชัน) 

c. เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากรายการอปุกรณท์ ีอ่ย ูท่างดา้นซา้ยของญนา้ตา่ง

d. คลกิ Align (ปรบัตาํแญน่ง)

e. คลกิท ี ่Align (ปรบัแนว) และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอ

f. คลกิ All Settings (การตัง้คา่ทัง้ญมด) เพ ื่อกลับไปท ีบ่านญนา้ตา่ง Information and Support (ขอ้มูลและการ
สนับสนุน)

6. พมิพญ์นา้ทดสอบ

การพิมพห์น้าทดสอบ

a. ใสก่ระดาษเปลา่ขนาด Letter ญรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP)

หมายเหตุ:  HP Utility (HP ยทูลิติ ี)้ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลเิคชัน) 

c. เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากรายการอปุกรณท์ ีอ่ย ูท่างดา้นซา้ยของญนา้ตา่ง
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d. คลกิ Test Page (ญนา้ทดสอบ)

e. คลกิปุ่ ม Print Test Page (พมิพญ์นา้ทดสอบ) และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอ

7. ญากญนา้การวนิจิฉัยแสดงเสน้ร ิว้ญรอืมขีอ้ความญรอืกลอ่งสญีายไป ใญท้าํความสะอาดญัวพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

หากต้องการทําความสะอาดหัวพิมพ ์โดยอัตโนมัติ

a. ใสก่ระดาษเปลา่ขนาด Letter ญรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทูลิติ ีข้อง HP)

หมายเหตุ:  HP Utility (HP ยทูลิติ ี)้ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ HP ในโฟลเดอร ์ Applications (แอพพลเิคชัน) 

c. เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากรายการอปุกรณท์ ีอ่ย ูท่างดา้นซา้ยของญนา้ตา่ง

d. คลกิ Clean Printhead (ทาํความสะอาดญัวพมิพ)์

e. คลกิ Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนญนา้จอ

ขอ้ควรระวัง: ทาํความสะอาดญัวพมิพเ์ฉพาะเม ื่อจาํเป็นเทา่น้ัน ญากทาํความสะอาดโดยไมจ่าํเป็น จะทาํใญเ้ปลอืงญมกึ
และญัวพมิพม์อีายกุารใชง้านสัน้ลง

หมายเหตุ: ญากคณุภาพงานพมิพยั์งไมด่ญีลังจากท ีท่าํความสะอาดทัง้ญมดแลว้ ใญล้องทาํการปรบัแนวญัวพมิพ ์ ญาก
ยังพบปัญาคณุภาพการพมิพญ์ลังจากทาํความสะอาดและปรบัตาํแญน่งแลว้ กรณุาตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ HP

f. คลกิ All Settings (การตัง้คา่ทัง้ญมด) เพ ื่อกลับไปท ีบ่านญนา้ตา่ง Information and Support (ขอ้มูลและการ
สนับสนุน)
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ปญหาการทําสาํเนา
แกไ้ขปญัหาการทาํสาํเนา ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนญากเคร ือ่งพมิพ ์ไมท่าํสาํเนา ญรอืญากงานพมิพม์คีณุภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน ในญนา้ 55
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ปญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบ
การพมิพ์และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัยและ
แก ้ ไขปัญาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  ยทูลิตินีีจ้ะสามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

การแกไ้ขปญัหาการสแกน ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนญากคณุไมส่ามารถสรา้งสแกนญรอืญากงานสแกนมคีณุภาพตํ่า

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้อ
อนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน ในญนา้ 55
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ปญหาเครอืขา่ยและการเชื่อมต่อ
คณุตอ้งการทาํอะไร

แก้ ไขปญหาการเชื่อมต่อไรส้าย
เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้

HP Print and Scan Doctor 
(ตวัตรวจสอบการพมิพ์และ
สแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญาโดยอ
ัตโนมัติ

หมายเหตุ:  ยทูลิตินีีจ้ะสามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญาเ
บ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

● แกไ้ขปญัหาระบบไรส้าย ทัง้ในกรณีท ี่ ไมเ่คยเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพญ์รอืเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์ลว้แตเ่คร ือ่งพมิพญ์ยดุ
ทาํงาน

● แกไ้ขปญัหาไฟร์วอลล์หรือการป้องกนัไวรสั ญากคณุสงสยัวา่ส ิง่เญลา่นีขั้ดขวางไม่ ใญค้อมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับ
เคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้อ
อนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคําแนะนําท่ัวไป ใน Help (วิธี ใช)้ สาํหรบัการแก้ ไขปญหาเบื้องต้นเก่ียวกับระบบไรส้าย

▲ กดปุ่ ม ระบบไรส้าย ( ) และปุ่ ม ขอ้มูล ( ) พรอ้มกันเพ ื่อพมิพร์ายงานทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายและญนา้การกาํญนดคา่

เครอืขา่ย

การค้นหาการต้ังคา่เครอืขา่ยสาํหรบัการเชื่อมต่อไรส้าย
เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจ
สอบการพมิพ์และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท ีส่ามารถแจง้ช ื่อเครอืขา่ย 
(SSID) และรญัสผา่น (รญัสเครอืขา่ย) ใญค้ณุทราบ

หมายเหตุ:  ยทูลิตินีีจ้ะสามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

ใชต้วัชว่ยการแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้
ออนไลน์ของ HP

เรยีนร ูว้ธิกีารคน้ญาช ื่อเครอืขา่ย (SSID) และรญัสผา่นสาํญรบัระบบไรส้ายของคณุ

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้อ
อนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

แก้ ไขปญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct 

ใชต้วัชว่ยการแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ออนไลน์ของ HP แก้ ไขปัญาเก ี่ยวกับ Wi-Fi Direct ญรอืเรยีนร ูว้ธิกีารกาํญนดคา่ Wi-Fi Direct
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หมายเหตุ: ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใญบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคําแนะนําท่ัวไป ใน Help (วิธี ใช)้ สาํหรบัการแก้ ไขปญหาเบื้องต้นเก่ียวกับ Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ไอคอน Wi-Fi Direct บนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพต์ดิสวา่ง ญากไอคอนดับลง ใญก้ดปุ่ ม ระบบไรส้าย 

( ) และปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) คา้งไวพ้รอ้มกันสามวนิาทเีพ ื่อเปิด

2. จากคอมพวิเตอร ์ไรส้ายญรอือปุกรณพ์กพาของคณุ เปิดการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi คน้ญาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อ Wi-Fi Direct ของ
คอมพวิเตอรข์องคณุ

ญากคณุตอ้งการใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีท่ ี่ ไมร่องรบั Wi-Fi Direct ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุมกีารตดิตัง้แอปสาํญรบัการพมิพท์ ี่ ใช ้
งานรว่มกันได ้ ไวแ้ลว้ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ีเ่วบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting 
ญากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่เีวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํญรบัประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษาของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile 
Printing ในประเทศ/ภมูภิาคญรอืภาษาอื่น

หมายเหตุ: ญากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. ญากมกีารตัง้คา่ความปลอดภัยในการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct ไวเ้ป็น Manual (ดว้ยตนเอง) ใญท้าํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไปนี้เพ ื่อ
เช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่มกีารป้อนรญัสผา่น Wi-Fi Direct ญรอืรญัส PIN ท ีถ่กูตอ้งเม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน

● ญากไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพก์ะพรบิพรอ้มกับไฟแสดงสถานะสขีาว ขอ้มูล ท ีก่ะพรบิ 

ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่มกีารกดปุ่ ม ขอ้มูล ( ) ภายในญนึ่งนาทเีพ ื่อเช ื่อมตอ่กอ่นท ีจ่ะญมดเวลา

4. ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่จาํนวนการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct ยังไมถ่งึจาํนวนสงูสดุคอืญา้เคร ือ่ง
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ขอรบัวิธี ใชจ้ากแอป HP Smart
แอป HP Smart จะแจง้เตอืนปัญาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ์ (กระดาษตดิและปัญาอื่นๆ) แสดงลงิค ์ไปยังเนื้อญาวธิ ี ใช ้และตัวเลอืกใน
การตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนเพ ื่อขอความชว่ยเญลอืเพ ิม่เตมิ

102 บท 8   การแก ้ ไขปัญา THWW



ปญหาเก่ียวกับบารด์แวรข์องเครือ่งพิมพ์
การปิดฝาครอบตลับหมกึพิมพ ์

● ฝาครอบตลับญมกึพมิพต์อ้งปิดอย ูเ่ม ื่อเร ิม่พมิพ ์

เครือ่งพิมพห์ยุดทํางานโดยไมท่ราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช ื่อมตอ่ไฟฟ้า

● ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่สายไฟของเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้รบัไฟฟ้าท ี่ ใชก้ารไดอ้ยา่งแน่นสนทิ

หมายเหตุ: เม ื่อเปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิเคร ือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอัตโนมัตญิลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนานสองชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใช ้
พลังงาน สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปิดอัตโนมัต ิในญนา้ 24

วิธกีารแก้ ไขปญหาเครือ่งพิมพ ์ ไมทํ่างาน

● ปิดและเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ ญากไมส่ามารถแกป้ัญาได้ ใญต้ดิตอ่ HP

THWW ปัญาเก ี่ยวกับบารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ์ 103



รหัสและสถานะขอ้ผิดพลาดบนแผงควบคุม
รหัสขอ้ผิดพลาดของแผงควบคุม

● ญากไอคอน จํานวนสาํเนา บนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพเ์ปล ี่ยนเป็นตัวเลข กะพรบิพรอ้มกับตัวอักษร E ทางดา้นซา้ย แสดง
วา่เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในสถานะขอ้ผดิพลาด ตัว E และญมายเลขบง่บอกถงึรญัสขอ้ผดิพลาด

ลักษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปญหา

ตัวอักษร E และญมายเลข 1 กะพรบิ ในขณะเดยีวกัน ไฟแสดงสถานะ เริม่
ทํางานใหม ่กะพรบิ

เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บังานพมิพ ์ เร ิม่ป้อนกระดาษ และตรวจพบวา่ความกวา้ง
ของกระดาษสาํญรบังานพมิพก์วา้งกวา่ความกวา้งของกระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป

กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) ญรอืปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) เพ ื่อ

ยกเลกิงานพมิพแ์ละเอากระดาษออก

เพ ื่อญลกีเล ี่ยงปัญาขนาดกระดาษไมต่รงกัน ใญท้าํอยา่งใดอยา่งญนึ่งตอ่ไป
นี้กอ่นพมิพ ์

– เปล ี่ยนการตัง้คา่ขนาดกระดาษสาํญรบังานพมิพ ์ใญต้รงกับกระดาษท ี่

ใสเ่ขา้ไป

– เอากระดาษทัง้ญมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จากน้ันใสก่ระดาษท ี่

ตรงกับขนาดท ีตั่ง้คา่ไวส้าํญรบังานพมิพ ์

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจ
พบโดยอัตโนมัติ ได ้สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนขนาดกระดาษ
เร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ ในญนา้ 15 

ตัวอักษร E และญมายเลข 2 กะพรบิ ในขณะเดยีวกัน ไฟแสดงสถานะ เริม่
ทํางานใหม ่กะพรบิ

เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บังานพมิพญ์ลายญนา้ ตรวจพบวา่ความยาวกระดาษสาํญรบั
งานพมิพ ์ไมต่รงกับความยาวของกระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป จงึพมิพญ์นา้แรกของ
งานออกมาพรอ้มขอ้ผดิพลาด

– ญากตอ้งการยกเลกิงานพมิพ ์ ใญก้ดปุ่ ม Cancel (ยกเลิก) ( ) 

– ญากตอ้งการพมิพญ์นา้ท ีเ่ญลอืตอ่ ใญก้ดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) 

ญนา้ท ีเ่ญลอืจะมขีอ้ผดิพลาดเดยีวกันกับญนา้แรก

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจ
พบโดยอัตโนมัติ ได ้สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนขนาดกระดาษ
เร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ ในญนา้ 15 

ตัวอักษร E และญมายเลข 3 กะพรบิ ไฟแสดงสถานะ เริม่ทํางานใหม ่และ
ไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตือนหมกึ) กะพรบิพรอ้มกัน

แครต่ลับญมกึพมิพภ์ายในเคร ือ่งพมิพต์ดิขัด

เปิดฝาครอบตลับญมกึพมิพแ์ละดวูา่มสี ิง่ใดตดิขัดแครต่ลับญมกึพมิพญ์รอื
ไม ่เล ื่อนแครต่ลับญมกึพมิพ ์ไปทางดา้นขวา ปิดฝาครอบตลับบรรจญุมกึ 

แลว้กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) เพ ื่อพมิพต์อ่ โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่

ปัญาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ ในญนา้ 82

104 บท 8   การแก ้ ไขปัญา THWW



ลักษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปญหา

ตัวอักษร E และญมายเลข 4 กะพรบิ ในขณะเดยีวกัน ไฟแสดงสถานะ เริม่
ทํางานใหม ่กะพรบิ

มกีระดาษตดิอย ู่

นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก แลว้กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) เพ ื่อพมิพต์อ่

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ 
ในญนา้ 82

ตัวอักษร E และญมายเลข 5 กะพรบิ ไฟแสดงสถานะทัง้ญมดบนแผง
ควบคมุกะพรบิพรอ้มกัน

สแกนเนอร ์ไมท่าํงาน

ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละเปิดอกีครัง้

ญากปัญายังมอีย ู่ โปรดตดิตอ่ HP เคร ือ่งพมิพยั์งคงพมิพอ์ย ู ่แมว้า่สแกน
เนอรจ์ะไมท่าํงาน

ตัวอักษร E และญมายเลข 6 กะพรบิ เคร ือ่งพมิพเ์กดิปัญาขัดขอ้ง

1. ปิดเคร ือ่งพมิพ ์

2. ถอดสายไฟ

3. รอประมาณญนึ่งนาท ีจากน้ันเสยีบปลัก๊สายไฟกลับเขา้ท ี่

4. เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

ญากปัญายังมอีย ู่ โปรดตดิตอ่ HP

สถานะขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับหมกึบนแผงควบคุม

●
ลักษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปญหา

ญนึ่งในไอคอน ระดับหมกึ ไมม่กีารแยกเป็นสว่น และไอคอน ขอ้ผิดพลาด 
กะพรบิ และไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตือนหมกึ) ตดิสวา่ง

ญนึ่งในปัญาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

– ไมม่ตีลับญมกึพมิพท์ ีต่รงกัน

ญากญนึ่งในตลับญมกึพมิพญ์ายไป เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โญมดตลับ
ญมกึพมิพเ์ดยีว ญากตอ้งการออกจากโญมดตลับญมกึพมิพเ์ดยีว ใญ ้
ใสต่ลับพมิพญ์มกึท ีต่รงกัน สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโญมดตลับ
ญมกึพมิพเ์ดยีว โปรดดทู ี ่ใช ้ โญมดตลับญมกึพมิพเ์ดยีว ในญนา้ 62

– มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพท์ ีต่รงกันไวอ้ยา่งถกูตอ้ง ญรอืยังคงไม่ ได ้
แกะเทปพลาสตกิออก

ใญถ้อดตลับญมกึพมิพท์ ีต่รงกันออก ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ไมม่เีทป
พลาสตกิอย ู ่และจากน้ันใสต่ลับญมกึพมิพเ์ขา้ไป ใญม่ ใญแ้น่นญนา 
สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60
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ไอคอน ระดับหมกึ ทัง้สองไมม่กีารแยกเป็นสว่น ไอคอน ขอ้ผิดพลาด และ
ไฟแสดงสถานะ Ink Alert (การเตือนหมกึ) กะพรบิ

ญนึ่งในปัญาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

– ไมม่ตีลับญมกึพมิพทั์ง้สองตลับ

– มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพทั์ง้สองตลับอยา่งไมถ่กูตอ้ง ญรอืยังมเีทป
พลาสตกิอย ู่

– ตลับญมกึพมิพทั์ง้สองตลับเขา้กันไม่ ไดญ้รอืเสยีญาย

ลองแก ้ ไขปัญาดว้ยวธิตีอ่ไปนี้เพ ื่อแก ้ ไขปัญาท ีเ่กดิข ึ้น

– ถา้ยังไมม่กีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพ ์ไว ้ ในเคร ือ่งพมิพ ์ ใญท้าํการตดิตัง้
ญมกึพมิพ ์

– ถา้มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพทั์ง้สองตลับไว ้ ในเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ ใญ ้
ถอดตลับญมกึพมิพอ์อก ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่ ไมม่เีทปพลาสตกิอย ู ่
และจากน้ันใสต่ลับญมกึพมิพก์ลับเขา้ไป ใญมอ่กีครัง้ใญแ้น่น

– ตรวจสอบใญแ้น่ ใจวา่คณุกาํลังใชต้ลับญมกึพมิพ ์ HP ท ีถ่กูตอ้งสาํญรบั
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ

– ญากยังคงมขีอ้ผดิพลาดอย ู ่ใญเ้ปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญม ่สาํญรบั
ขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญม ่โปรดดทู ี ่เปล ี่ยน
ตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60
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ญนึ่งในไอคอน ระดับหมกึ ไมม่กีารแยกเป็นสว่น ไอคอน ขอ้ผิดพลาด และ
ไฟแสดงสถานะ เริม่ทํางานใหม ่กะพรบิ และไฟแสดงสถานะ Ink Alert 
(การเตือนหมกึ) ตดิสวา่ง

ญนึ่งในปัญาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

– มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพข์องปลอมญรอืท ีม่กีารใชง้านมากอ่นญนา้
แลว้

– ตลับญมกึพมิพท์ ีต่รงกันมญีมกึเญลอืนอ้ยมาก

ลองแก ้ ไขปัญาดว้ยวธิตีอ่ไปนี้เพ ื่อแก ้ ไขปัญาท ีเ่กดิข ึ้น

– ถา้เพ ิง่มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพท์ ีต่รงกันเขา้ไป ใญม ่ตลับญมกึพมิพ ์
นี้อาจเป็นของปลอมญรอืมกีารใชง้านมาแลว้ ใญด้ขูอ้ความใน
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ

– ถา้มกีารตดิตัง้ตลับท ีต่รงกันนีน้านแลว้ แสดงวา่ตลับญมกึพมิพน์ี้ม ี

ญมกึเญลอืนอ้ยมาก กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) เพ ื่อพมิพต์อ่ และ

เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญมเ่ม ื่อคณุภาพการพมิพ ์ไมอ่ย ู่ ในระดับท ี่

เป็นท ีย่อมรบั สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญม ่
โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60

ไอคอน ระดับหมกึ ทัง้สองไมม่กีารแยกเป็นสว่น ไอคอน ขอ้ผิดพลาด และ
ไฟแสดงสถานะ เริม่ทํางานใหม ่กะพรบิ และไฟแสดงสถานะ Ink Alert 
(การเตือนหมกึ) ตดิสวา่ง

ญนึ่งในปัญาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

– มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพข์องปลอมญรอืมกีารใชง้านมาแลว้

– ตลับญมกึพมิพทั์ง้สองตลับมญีมกึเญลอืนอ้ยมาก

ลองแก ้ ไขปัญาดว้ยวธิตีอ่ไปนี้เพ ื่อแก ้ ไขปัญาท ีเ่กดิข ึ้น

– ถา้เพ ิง่มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพเ์ขา้ไป ใญม ่ตลับญมกึพมิพน์ี้อาจเป็น
ของปลอมญรอืมกีารใชง้านมาแลว้ ใญด้ขูอ้ความในซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ

– ถา้มกีารตดิตัง้ตลับญมกึพมิพน์ีน้านแลว้ แสดงวา่ตลับญมกึพมิพน์ี้ม ี

ญมกึเญลอืนอ้ยมาก กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) เพ ื่อพมิพต์อ่ และ

เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญมเ่ม ื่อคณุภาพการพมิพ ์ไมอ่ย ู่ ในระดับท ี่

เป็นท ีย่อมรบั สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ใญม ่
โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนตลับญมกึพมิพ ์ ในญนา้ 60
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สถานะขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษบนแผงควบคุม

●
ลักษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปญหา

ไอคอน ขอ้ผิดพลาด ไอคอน ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษ และไฟแสดง
สถานะ เริม่ทํางานใหม ่ตดิสวา่ง

ไมม่กีระดาษในถาดป้อน

วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ญากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ 
ในญนา้ 11

ไอคอน ขอ้ผิดพลาด ไอคอน ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษ และไฟแสดง
สถานะ เริม่ทํางานใหม ่กะพรบิ

เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บังานพมิพ ์ และตรวจพบวา่ไมม่กีระดาษอย ู่ ในถาดป้อน
กระดาษ

ใสก่ระดาษแลว้กดปุ่ ม แลว้กดปุ่ ม เริม่ทํางานใหม ่( ) เพ ื่อพมิพต์อ่

ญากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ 
ในญนา้ 11
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํญรบัอัปเดตผลติภัณฑแ์ละขอ้มลูสนับสนุนลา่สดุ โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตส์นับสนุนผลติภัณฑท์ ี ่www.support.hp.com ฝ่าย
สนับสนุนออนไลนข์อง HP มทีางเลอืกญลายแบบในการแกป้ัญาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

ไดรเวอร ์& ดาวน์ โหลด: ดาวน ์โญลดไดรเวอรแ์ละอัพเดตซอฟตแ์วร ์ รวมถงึค ูม่อืผลติภัณฑแ์ละขอ้มลูประกอบท ีม่าพรอ้มกับ
เคร ือ่งพมิพ ์

ฟอรมัฝ่ายสนับสนุนของ HP: ไปท ีฟ่อรมัฝ่ายสนับสนุนของ HP เพ ื่อญาคาํตอบเก ี่ยวกับประเดน็คาํถามทัว่ไป คณุสามารถดคูาํถามท ี่

ลกูคา้ HP คนอื่นโพสต ์ไว ้ญรอืลงช ื่อเขา้ใชแ้ละตัง้คาํถามและแสดงความคดิเญน็ของตนเอง

การแก้ ไขปญหา: ใชเ้คร ือ่งมอืออนไลนข์อง HP เพ ื่อตรวจญาเคร ือ่งพมิพข์องคณุและญาวธิแีก ้ ไข

ติดต่อ HP
ญากตอ้งการความชว่ยเญลอืจากฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิของ HP กรณุาไปท ี ่เว็บไซต์ตดิตอ่ฝ่ายสนบัสนุน วธิตีดิตอ่ตอ่ไปนี้ ไมม่คีา่
ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้สาํญรบัลกูคา้ท ียั่งอย ู่ ในชว่งประกัน (สาํญรบัลกูคา้ท ีญ่มดประกัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยในการรบับรกิารจากตัวแทนของ 
HP):

คยุกับเจา้ญนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP ทางออนไลน ์

โทรญาเจา้ญนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP

เม ื่อตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรณุาเตรยีมขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● ช ื่อผลติภัณฑ ์(อย ูท่ ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ เชน่ HP DeskJet 2600)

● ญมายเลขผลติภัณฑ ์(อย ูข่า้งในฝาครอบตลับบรรจญุมกึ)

● ญมายเลขผลติภัณฑ ์(อย ูด่า้นญลังญรอืดา้นลา่งของเคร ือ่งพมิพ)์
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ลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์
ใชเ้วลาเพยีงไมก่ ี่นาท ี ในการลงทะเบยีน คณุกส็ามารถรบับรกิารไดร้วดเรว็ข ึน้ การสนับสนุนและการแจง้เตอืนการสนับสนุนของ
ผลติภัณฑท์ ีม่ปีระสทิธภิาพย ิง่ข ึน้ ญากคณุไม่ ไดล้งทะเบยีนผลติภัณฑข์ณะตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุสามารถลงทะเบยีนไดทั้นทที ี ่
http://www.register.hp.com

ตัวเลือกการรบัประกันอ่ืนๆ
ญากตอ้งเพ ิม่ระยะเวลาการใญบ้รกิารสาํญรบั HP DeskJet 2600 series จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ ไปท ี ่www.support.hp.com 
เลอืกประเทศ/ภมูภิาค และภาษา แลว้ญาตัวเลอืกการรบัประกันท ีข่ยายเวลาของเคร ือ่งพมิพค์ณุ
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A ขอ้มูลทางเทคนิค

ขอ้มลูดา้นเทคนคิและขอ้มลูวา่ดว้ยขอ้บังคับสากลสาํญรบั HP DeskJet 2600 series มอีย ู่ ใน สว่นนี้

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบท ีม่าพรอ้มกับ HP DeskJet 2600 series

เนื้อญาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึญัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ประกาศจากบรษัิท HP

● ลักษณะเฉพาะ

● ประกาศขอ้บังคับ

● โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม
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ประกาศจากบรษัิท HP
ขอ้มลูในเอกสารนี้อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงได ้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใญท้ราบลว่งญนา้

สงวนลขิสทิธ ิทั์ง้ญมด ญา้มทาํการผลติซํา้ ดัดแปลงญรอืแปลเอกสารนี้ โดยไม่ ไดร้บัอนุัาตอยา่งเป็นลายลักษณอั์กษรจาก HP เวน้
แตจ่ะไดร้บัอนุัาตภายใตก้ฎญมายลขิสทิธ ิ ์ การรบัประกันสาํญรบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ HP จะระบไุว ้ ในคาํช ีแ้จงเก ี่ยวกับการรบั
ประกันอยา่งชัดเจนซ ึง่แนบมากับผลติภัณฑญ์รอืบรกิารน้ันๆ ไมม่สี ิง่ใดในเอกสารนีท้ ีม่คีวามญมายวา่เป็นสว่นญนึ่งของการรบัประกัน
เพ ิม่เตมิ HP จะไมร่บัผดิชอบตอ่ความผดิพลาดทางเทคนคิญรอืจากขอ้ความ ญรอืการตัดทอนขอ้ความใดๆ ในท ีน่ี้

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. 

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United 
States and/or other countries.
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ลักษณะเฉพาะ
ขอ้กาํญนดเฉพาะดา้นเทคนคิสาํญรบั HP DeskJet 2600 series มอีย ู่ ในญัวขอ้นี้ สาํญรบัขอ้มลูจาํเพาะผลติภัณฑเ์พ ิม่เตมิ โปรดด ู
แผน่ขอ้มลูผลติภัณฑท์ ี ่www.support.hp.com

ขอ้กําหนดเก่ียวกับระบบ

● สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับขอ้กาํญนดของซอฟตแ์วรแ์ละระบบ ญรอืรลีสีและการสนับสนุนของระบบปฏบัิตกิารในอนาคต โปรด
เขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตบ์รกิารลกูคา้ออนไลนข์อง HP ท ี ่www.support.hp.com

ลักษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม

● ชว่งอณุญภมูกิารใชง้านท ีแ่นะนํา: 15°C ถงึ 30°C (59°F ถงึ 86°F)

● ชว่งอณุญภมูกิารใชง้านท ีย่อมรบัได:้ 5°C ถงึ 40°C (41°F ถงึ 104°F)

● ความช ืน้: 15% ถงึ 80% RH ไมค่วบแน่น จดุนํา้คา้งสงูสดุ 28°C

● ชว่งอณุญภมูขิณะไมม่กีารใชง้าน (ระญวา่งการเกบ็รกัษา): -40°C ถงึ 60°C (-40°F ถงึ 140°F)

● ในท ีท่ ีม่สีนามแมเ่ญลก็ไฟฟ้าสงู เป็นไป ไดว้า่ผลงานท ีอ่อกจาก HP DeskJet 2600 series อาจมขีอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนําใญ ้ ใชส้าย USB ท ีม่คีวามยาวนอ้ยกวา่ญรอืเทา่กับ 3 ม. เพ ื่อลดสัั ัาณรบกวนท ีอ่าจเกดิข ึน้จากสนามแมเ่ญลก็
ไฟฟ้าสงูใญเ้ญลอืนอ้ยท ีส่ดุ

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

● กระดาษธรรมดา (80 กรมั/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สงูสดุ 60 แผน่

● ซองจดญมาย: สงูสดุ 5 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 20 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 20 แผน่

ความจุของถาดรบักระดาษออก

● กระดาษธรรมดา (80 กรมั/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สงูสดุ 25 แผน่

● ซองจดญมาย: สงูสดุ 5 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 10 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 10 แผน่

ขนาดกระดาษ

● ญากตอ้งการทราบรายการขนาดส ือ่ท ีร่องรบัทัง้ญมด โปรดดทู ีซ่อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

น้ําหนักกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: 64 ถงึ 90 กรมั/ตารางเมตร (16 ถงึ 24 ปอนด)์

● ซองจดญมาย: 75 ถงึ 90 กรมั/ตารางเมตร (ซองกระดาษปอนด ์20 ถงึ 24 ปอนด)์
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● การด์: สงูสดุ 200 กรมั/ตารางเมตร (สงูสดุ 110 ปอนดส์าํญรบับัตรดัชน)ี

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 280 กรมั/ตารางเมตร (75 ปอนด)์

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ ์

● ความเรว็ในการพมิพจ์ะแตกตา่งกัน ข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสาร

● วธิกีาร: การพมิพอ์งิคเ์จต็แบบใชค้วามรอ้นโดยกาํญนดปรมิาณญมกึ

● ภาษา: PCL3 GUI

ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําสาํเนา

● การประมวลผลภาพแบบดจิติอล

● ความเรว็ในการทาํสาํเนาจะแตกตา่งกันข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสารและรุน่

ลักษณะเฉพาะในการสแกน

● ความละเอยีด: สงูสดุถงึ 1200 x 1200 ppi ออพตคิอล

สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับความละเอยีดของ ppi โปรดดทู ีซ่อฟตแ์วรข์องสแกนเนอร ์

● ส:ี ส ี24 บติ, โทนสเีทา 8 บติ (ระดับสเีทา 256 ระดับ)

● ขนาดสแกนสงูสดุจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ความละเอียดในการพิมพ ์

● สาํญรบัรายการความละเอยีดการพมิพท์ ีร่องรบั โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตส์นับสนุนผลติภัณฑท์ ี ่www.support.hp.com

จํานวนการพิมพข์องตลับหมกึพิมพ ์

● โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับจาํนวนการพมิพข์องตลับญมกึพมิพ โ์ดย
ประมาณ

ขอ้มูลเก่ียวกับเสยีง

● ญากเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ได ้คณุจะอา่นขอ้มลูเก ี่ยวกับเสยีงไดจ้ากเว็บไซต์ของ HP
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ประกาศขอ้บังคับ
เคร ือ่งพมิพม์คีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํญนดเก ี่ยวกับผลติภัณฑจ์ากญน่วยงานท ีอ่อกขอ้บังคับตา่งๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

เนื้อญาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึญัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ญมายเลขการตรวจสอบรุน่ตามขอ้บังคับ

● ประกาศของ FCC

● ประกาศเก ี่ยวกับการปฏบัิตติามขอ้กาํญนด VCCI (คลาส B) สาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในั ีป่ ุ่ น

● ประกาศเก ี่ยวกับสายไฟสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในั ีป่ ุ่ น

● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในเกาญล ี

● ประกาศวา่ดว้ยการสง่เสยีงรบกวนสาํญรบัประเทศเยอรมัน

● ประกาศขอ้บังคับของสญภาพยโุรป

● ประกาศเก ี่ยวกับสถานท ีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสาํญรบัเยอรมนี

● คาํประกาศรบัรอง

● คาํประกาศขอ้บังคับระบบไรส้าย

หมายเลขการตรวจสอบรุน่ตามขอ้บังคับ
เพ ื่อวัตถปุระสงคส์าํญรบัการตรวจสอบตามขอ้บังคับ ผลติภัณฑข์องทา่นจงึตอ้งมญีมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ (Regulatory Model 
Number) ญมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับสาํญรบัผลติภัณฑข์องคณุคอื SNPRH-1602 อยา่จาํสบัสนระญวา่งญมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ
และช ื่อทางการตลาด (HP DeskJet 2600 All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 2600 All-in-One 
Printer series และอื่นๆ) ญรอืญมายเลขผลติภัณฑ ์(V1N01A, V1N02A และอื่นๆ)

ประกาศของ FCC
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following 
notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.
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● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not 
expressly approved by HP may void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้กําหนด VCCI (คลาส B) สาํหรบัผู้ ใช้ ในญีปุ่่น

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ

やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱

いをして下さい。

VCCI-B

ประกาศเก่ียวกับสายไฟสาํหรบัผู้ ใช้ ในญีปุ่่น
製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเกาหลี

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 
하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ประกาศวา่ด้วยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน
Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
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ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยุโรป

ผลติภัณฑท์ ีม่เีคร ือ่งญมาย CE เป็นไปตามกฎระเบยีบของ EU และมาตรฐานความสอดคลอ้งท ีเ่ก ี่ยวขอ้งของยโุรป แถลงการณป์ฏบัิติ
ตามมาตรฐานมรีะบไุว ้ ในเวบ็ไซตต์อ่ไปนี้

www.hp.eu/certificates (คน้ญาจากช ื่อรุน่ของผลติภัณฑญ์รอืญมายเลขแบบจาํลองบังคับ (RMN) ซ ึง่สามารถดไูดจ้ากฉลากแจง้
ขอ้บังคับ) 

ผ ูต้ดิตอ่สาํญรบัเร ือ่งเก ี่ยวกับขอ้บังคับคอื HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany

ผลิตภัณฑท่ี์รองรบัการทํางานแบบไรส้าย

EMF

● ผลติภัณฑน์ี้ ไดม้าตรฐานระญวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรบัความถ ี่สัั ัาณวทิยตุามท ีก่าํญนด

ญากมกีารทาํงานรว่มกับอปุกรณร์บัและสง่สัั ัาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติ ใญเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพ ื่อใญแ้น่ ใจวา่ระดับการ
รบัคล ื่นวทิยเุป็นไปตามเง ื่อนไขของ EU

การใชง้านระบบไรส้ายในยุโรป

● สาํญรบัผลติภัณฑท์ ี่ ใชค้ล ื่นวทิย ุ802.11 b/g/n ญรอื Bluetooth:

– ผลติภัณฑน์ี้ ใชง้านในคล ื่นความถ ีว่ทิยรุะญวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz โดยมรีะดับกาํลังสง่ท ี ่20 dBm (100 
mW) ญรอืตํ่ากวา่

● สาํญรบัผลติภัณฑท์ ี่ ใชค้ล ื่นวทิย ุ802.11 a/b/g/n:

–  ขอ้ควรระวัง: มกีารจาํกัด LAN ระบบไรส้าย IEEE 802.11x ท ีม่คีล ื่นความถ ี่ 5.15-5.35 GHz ให้ ใชเ้ฉพาะ

ภายในอาคารเทา่น้ัน ในกล ุม่ประเทศสมาชสิญภาพยโุรปทัง้ญมด, EFTA (ไอซแ์ลนด ์นอรเ์วย ์ ลกิเตนส ไตน)์ และประเท
ศอื่นๆ ในแถบยโุรปโดยสว่นใญั ่(เชน่ สวติเซอรแ์ลนด ์ตรุก ีสาธารณรฐัเซอรเ์บยี) การใชร้ะบบงาน WLAN นีน้อก
อาคารอาจเป็นสาเญตใุญเ้กดิปัญาสัั ัาณรบกวนบรกิารคล ื่นวทิยอุ ื่นๆ ท ีม่อีย ู่ ได ้

– ผลติภัณฑน์ี้ ใชง้านในคล ื่นความถ ีว่ทิยรุะญวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz และระญวา่ง 5170 MHz และ 5710 
MHz โดยมรีะดับกาํลังสง่ท ี ่20 dBm (100 mW) ญรอืตํ่ากวา่

ประกาศเก่ียวกับสถานท่ีทํางานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี
GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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คําประกาศขอ้บังคับระบบไรส้าย
เนื้อญาสว่นนี้แสดงขอ้มลูกฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับผลติภัณฑ ์ไรส้าย

● การไดร้บัรงัสคีล ื่นความถ ีว่ทิยุ

● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในบราซลิ

● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา

● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในไตญ้วัน
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● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในเมก็ซ ิ โก

● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในประเทศั ีป่ ุ่ น

● ประกาศสาํญรบัผ ู้ ใช ้ ในเกาญล ี

การได้รบัรงัสคีล่ืนความถ่ีวิทยุ

ขอ้ควรระวัง: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal 
operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be 
less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในบราซลิ

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em 
caráter primário.

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในแคนาดา

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

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

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

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

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec 
une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le 
brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être 
choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle 
nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement 
dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) 
doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l'appareil.
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AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se 
trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être 
utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในไต้หวัน

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率

或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改

善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及

醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเมก็ซิ โก

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในประเทศญีปุ่่น

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเกาหลี

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

THWW ประกาศขอ้บังคับ 121



โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเ์พ่ืออนุรกัษส์ิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันในการสรา้งผลติภัณฑท์ ีม่คีณุภาพและไมเ่ป็นอันตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โดยมกีารออกแบบสาํญรบัการร ี ไซเคลิผลติภัณฑน์ี้ 
จาํนวนวัสดไุดถ้กูจาํกัดใญอ้ย ู่ ในปรมิาณท ีน่อ้ยท ีส่ดุในขณะท ียั่งรกัษาประสทิธภิาพการทาํงานและความน่าเช ื่อถอืไว ้ ไดอ้ยา่งเญมาะ
สม วัสดทุ ี่ ไม่ ไดอ้ย ู่ ในกล ุม่เดยีวกันไดร้บัการออกแบบใญคั้ดแยกไดอ้ยา่งสะดวก ตัวยดึและตัวเช ื่อมตอ่อ ื่นๆ สามารถคน้ญา เขา้ถงึ 
และดงึออกไดง้า่ยโดยใชเ้คร ือ่งมอืทัว่ๆ ไป ช ิน้สว่นท ีม่คีวามสาํคััไดร้บัการออกแบบใญเ้ขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเรว็เพ ื่อประสทิธภิาพในการ
ถอดแยกช ิน้สว่นและการซอ่มแซม สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ใญ ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตภ์าระผกูพันเพ ื่อส ิง่แวดลอ้มของ HP ท ี:่

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

● เคลด็ลับในการรกัษาส ิง่แวดลอ้ม

● กฎระเบยีบของสญภาพยโุรป 1275/2008

● การใชก้ระดาษ

● พลาสตกิ 

● เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย

● โครงการร ี ไซเคลิ

● โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP

● การใช ้ ไฟฟ้า

● การท ิง้อปุกรณท์ ีผ่ ู้ ใช ้ ไม่ ใชแ้ลว้

● การกาํจัดขยะสาํญรบัประเทศบราซลิ

● สารเคม ี

● ประกาศขอ้กาํญนดปจจบัุนเก ี่ยวกับการทาํเคร ือ่งญมายแสดงสารตอ้งญา้ม (ไตญ้วัน)

● ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี) 

● การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (ยเูครน)

● การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

● ประกาศการจาํกัดการใชส้ารอันตราย (ตรุก)ี

● EPEAT

● ขอ้มลูสาํญรบัผ ู้ ใชเ้ก ี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

● ป้ายประญยัดพลังงานจนี สาํญรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แฟกซแ์ละเคร ือ่งถา่ยสาํเนา

เคล็ดลับในการรกัษาสิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันชว่ยเญลอืใญล้กูคา้ของเราสามารถลดการสรา้งผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โปรดไปท ีเ่วบ็ไซต ์โปรแกรมและแผนการรเิร ิม่ดา้น
ส ิง่แวดลอ้มของ HP สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแผนการรเิร ิม่ดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008
สาํญรบัขอ้มลูดา้นพลังงานของผลติภัณฑ ์รวมถงึการใชพ้ลังงานของผลติภัณฑ ์ในการสแตนดบ์ายเครอืขา่ย ญากพอรต์เครอืขา่ย
แบบใชส้ายทัง้ญมดเช ื่อมตอ่อย ู ่และพอรต์เครอืขา่ยไรส้ายทัง้ญมดเปิดใชง้าน โปรดดสูว่น P14 ‘ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ’ ของคาํแถลง IT ECO 
ของผลติภัณฑท์ ี ่www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

การใชก้ระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้เญมาะสาํญรบัการใชก้ระดาษร ี ไซเคลิตามขอ้กาํญนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ช ิน้สว่นท ีท่าํจากพลาสตกิซ ึง่มนํีา้ญนักเกนิ 25 กรมัจะมเีคร ือ่งญมายกาํกับตามมาตรฐานสากล เพ ื่อใญท้ราบวา่พลาสตกิใดควรนําไป
ร ี ไซเคลิเม ื่อส ิน้สดุอายกุารใชง้านของเคร ือ่งพมิพน์ี้แลว้

เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย
คณุสามารถดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัย ขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และขอ้มลูดา้นส ิง่แวดลอ้มไดท้ ี ่
www.hp.com/go/ecodata ญรอืสง่คาํขอเพ ื่อขอรบัขอ้มลู

โครงการรี ไซเคิล
HP นําเสนอโครงการสง่คนืและร ี ไซเคลิผลติภัณฑม์ากข ึน้ในญลายประเทศ/ภมูภิาค รวมถงึพันธมติรท ีม่ศีนูยร์ ี ไซเคลิอปุกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิสท์ ี่ ใญัท่ ีส่ดุทัว่โลก นอกจากนี้ HP ยังชว่ยอนุรกัษท์รพัยากรดว้ยการนําผลติภัณฑบ์างอยา่งท ี่ ไดร้บัความนยิมสงูสดุ
มาซอ่มแซมและนําออกจาํญน่ายอกีครัง้ สาํญรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการร ี ไซเคลิผลติภัณฑ ์HP โปรดเย ีย่มชม

www.hp.com/recycle

โครงการรี ไซเคิลวัสดุอิงคเ์จ็ท HP
HP มุง่ม่ันรกัษาส ิง่แวดลอ้ม โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP  ดาํเนนิงานอย ู่ ในญลายประเทศ/ภมูภิาค และคณุสามารถนําตลับ
ญมกึพมิพแ์ละญมกึพมิพท์ ี่ ใชแ้ลว้มาร ี ไซเคลิได ้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิโปรดเขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตต์อ่ไปนี้:

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

การใช้ ไฟฟ้า
อปุกรณก์ารพมิพแ์ละสรา้งภาพของ HP ท ีม่ ีโลโก ้ENERGY STAR® ไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารพทัิกษส์ ิง่แวดลอ้มแญง่
สญรฐัอเมรกิา เคร ือ่งญมายตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนผลติภัณฑแ์สดงภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 

ดรูายการขอ้มลูเพ ิม่เตมิของรุน่ผลติภัณฑส์รา้งภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/
energystar
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การท้ิงอุปกรณท่ี์ผู้ ใช้ ไม่ ใชแ้ล้ว

สัั ลักษณน์ีญ้มายถงึ ญา้มท ิง้ผลติภัณฑข์องคณุแบบเดยีวกับขยะในครวัเรอืน คณุควรปกป้องสขุภาพของผ ูค้น
และส ิง่แวดลอ้มดว้ยการกาํจัดอปุกรณท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้โดยท ิง้ท ีจ่ดุท ีก่าํญนดสาํญรบัการท ิง้อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสเ์พ ื่อ
การร ี ไซเคลิ สาํญรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ญน่วยงานเกบ็ขยะในบา้นเรอืนของคณุ ญรอืไปท ี ่
http://www.hp.com/recycle

การกําจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

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

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

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

www.hp.com.br/reciclar

สารเคมี
HP ยดึม่ันในการใญข้อ้มลูเก ี่ยวกับสารเคม ี ในผลติภัณฑข์องเราแกล่กูคา้เสมอ ทัง้นี้เพ ื่อใญเ้ป็นไปตามขอ้กาํญนดทางกฎญมาย เชน่ 
ระเบยีบของสภาและคณะมนตรยีโุรปญมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament 
and the Council) สามารถอา่นรายงานขอ้มลูดา้นสารเคมขีองผลติภัณฑน์ี้ ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/reach
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ประกาศขอ้กําหนดปจจุบันเก่ียวกับการทําเครือ่งหมายแสดงสารต้องห้าม (ไต้หวัน)
限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 

ethers

(PBDE)

外殼和紙匣

(External Casings and Trays)

0 0 0 0 0 0

電線 (Cables) 0 0 0 0 0 0

印刷電路板

(Printed Circuit Boards)

－ 0 0 0 0 0

列印引擎(Print Engine) － 0 0 0 0 0

列印機組件 (Print Assembly) － 0 0 0 0 0

噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies)

0 0 0 0 0 0

列印機配件 (Print Accessory) － 0 0 0 0 0

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

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

備考 2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

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

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

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

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

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

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

外壳和托盘 0 0 0 0 0 0

电线 0 0 0 0 0 0

印刷电路板 X 0 0 0 0 0

打印系统 X 0 0 0 0 0

显示器 X 0 0 0 0 0

喷墨打印机墨盒 0 0 0 0 0 0

驱动光盘 X 0 0 0 0 0

扫描仪 X 0 0 0 0 0

网络配件 X 0 0 0 0 0

电池板 X 0 0 0 0 0

自动双面打印系统 0 0 0 0 0 0

外部电源 X 0 0 0 0 0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

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

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

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

การจํากัดการใชส้ารอันตราย (ยูเครน)
Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Украïна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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การจํากัดการใชส้ารอันตราย (อินเดีย)
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 
2 of the Rule.

ประกาศการจํากัดการใชส้ารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT
Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps 
identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information 
on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/
epeat_printers.pdf.

ขอ้มูลสาํหรบัผู้ ใชเ้ก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)
中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

ป้ายประหยัดพลังงานจีน สาํหรบัเครือ่งพิมพ ์แฟกซแ์ละเครือ่งถา่ยสาํเนา
复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能

效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定

和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能

效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息
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喷墨打印机

● 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

● 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者

无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但

也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

● 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关

机）的时间。该数据以分钟表示。

● 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印

机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能

与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。
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