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1 วธีิใช้ HP Ink Tank 110 series

เรียนรู้วธีิการใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณ

● เร่ิมตน้ใชง้าน ในหนา้ 2

● การพิมพ ์ในหนา้ 22

● จดัการหมึกและหวัพิมพ ์ในหนา้ 32

● การเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 45

● การแกไ้ขปัญหา ในหนา้ 46

● ขอ้มูลทางเทคนิค ในหนา้ 68
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● มารู้จกัระบบถงัหมึกกนั

● คุณสมบติัของแผงควบคุม

● ไฟแสดงสถานะ

● การใส่วสัดุพิมพ์

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● โหมดสลีป

● โหมดเงียบ

● ปิดอตัโนมติั 
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ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์

1 ตวัปรับความกวา้งกระดาษ

2 ถาดป้อนกระดาษ

3 แผน่บงัถาดป้อนกระดาษ

4 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาดกระดาษ)

5 ถาดรับกระดาษออก

6 ฝาครอบดา้นหนา้

7 ถงัหมึก

8 ฝาครอบถงัหมึก

9 ฝาปิดถงัหมึก

10 แผงควบคุม

11 ฝาครอบหวัพิมพ์
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12 หวัพิมพ์

13 สลกัหวัพิมพ์

14 การเช่ือมต่อสายไฟ

15 พอร์ต USB
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มารู้จกัระบบถงัหมกึกนั
คาํศัพท์ คาํอธิบาย

หวัพิมพ์ หวัพิมพเ์ป็นส่วนประกอบในระบบกลไกการพิมพท่ี์พิมพห์มึกลงท่ีกระดาษ โดยมีหวัพิมพอ์ยูส่องหวั: หวัพิมพห์มึกสีดาํและหวัพิมพห์มึกสามสี

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

สลกัหวัพิมพ์ สลกัหวัพิมพบ์นแคร่ตลบัหมึกพิมพจ์ะเป็นตวัตรึงหวัพิมพไ์วใ้นแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คุณปิดสลกัหวัพิมพไ์วส้นิท เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ เช่น 
แคร่ตลบัหมึกคา้ง

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

ถงัหมึก ถงัหมึกเป็นถงัเกบ็หมึกภายนอกซ่ึงอยูท่ี่ดา้นขวาของเคร่ืองพิมพ ์โดยมีถงัหมึกส่ีถงั ถงัหมึกแต่ละถงัจะเกบ็หมึกแต่ละสีดงัน้ี: สีดาํ สีนํ้าเงินเขียว สีแดงม่วง และสีเหลือง

ฝาครอบถงัหมึก ฝาครอบถงัหมึกเป็นจุกยางท่ีซีลปิดถงัหมึกแต่ละถงั

การจ่ายหมึก การจ่ายหมึกเป็นกระบวนการเติมท่อจ่ายหมึกท่ีอยูร่ะหวา่งถงัหมึกและหวัพิมพ ์จาํเป็นตอ้งดาํเนินกระบวนการจ่ายหมึกในระหวา่งการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

การปรับแนว การปรับแนวเป็นกระบวนการปรับแนวหวัพิมพ ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพใ์หดี้ยิง่ข้ึน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปรับแนว โปรดดูท่ี "หากตอ้งการปรับแนว
หวัพิมพ"์ จาก ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 57
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คุณสมบัตขิองแผงควบคุม
ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

คุณสมบัติ คาํอธิบาย

1 ปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ : เปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพ์

2 ไฟแสดงสถานะ หัวพมิพ์สี : ระบุถึงปัญหาเก่ียวกบัหวัพิมพสี์

3 ไฟแสดงสถานะ หัวพมิพ์ขาวดาํ : ระบุถึงปัญหาเก่ียวกบัหวัพิมพข์าวดาํ

4 ไฟแสดงสถานะ ข้อผดิพลาด : แสดงขอ้ผดิพลาด

5 ไฟแสดงสถานะ คาํเตอืน : ระบุถึงคาํเตือนหรือการแจง้เตือน

6 ปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ : เร่ิมทาํงานใหม่หลงัจากหยดุชะงกั (เช่น หลงัจากใส่กระดาษ หรือ ดึงกระดาษท่ีติดออก)

ไฟแสดงสถานะ เร่ิมทาํงานใหม่ : ระบุวา่คุณจะตอ้งกดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ เพื่อดาํเนินการพิมพต่์อ หลงัจากแกไ้ขปัญหาตามคาํเตือนหรือขอ้ผดิพลาด

7 ปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) : หยดุการทาํงานปัจจุบนั

หมายเหตุ: หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัปุ่มและไฟบนแผงควบคุม โปรดดูท่ี ไฟแสดงสถานะ ในหนา้ 7
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ไฟแสดงสถานะ
● ไฟแสดงสถานะปุ่ ม ขอ้มูลจาํเพาะ 

● ไฟ หวัพิมพ ์

● ตวัแสดงสถานะการจ่ายหมึกหวัพิมพ์

● ไฟ ขอ้ผดิพลาด , ไฟ คาํเตือน และไฟ เร่ิมทาํงานใหม่ 

● การบาํรุงรักษาระบบหมึก

ไฟแสดงสถานะปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ

● การแสดงสถานะในระหวา่งการทาํงานตามปกติ

สถานะ คาํอธิบาย

ติดสวา่ง เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่

Off (ปิด) เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู่

หร่ี เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปโดยอตัโนมติัหลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 5 นาที หลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 
2 ชัว่โมง เคร่ืองพิมพจ์ะปิดเคร่ืองโดยอตัโนมติั หากไม่มีการเช่ือมต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์

กะพริบ เคร่ืองพิมพก์าํลงัประมวลผลงาน หากตอ้งการยกเลิกงานพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( )

กะพริบถ่ีๆ – ฝาครอบหวัพิมพด์า้นหนา้เปิดอยู ่คุณตอ้งปิดฝาเพื่อดาํเนินการพิมพต่์อ

– เคร่ืองพิมพเ์กิดปัญหาขดัขอ้ง คุณสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดโ้ดยการปฏิบติัตามขอ้ความบนหนา้จอจากคอมพิวเตอร์ ถา้คุณไม่เห็นขอ้ความ
บนหนา้จอ ใหล้องพิมพเ์อกสารเพื่อสร้างขอ้ความบนหนา้จอ

● การแสดงสถานะในระหวา่งอปัเดตเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์

สถานะ คาํอธิบาย

กะพริบ อยูร่ะหวา่งการอปัเดตเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์

ติดสวา่ง การอปัเดตเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพเ์สร็จสมบูรณ์

ไฟ หัวพมิพ์
● ไฟปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ติดสวา่ง และไฟ หัวพมิพ์ ของหวัพิมพท่ี์มีขอ้ผดิพลาดกะพริบอยา่งรวดเร็ว

ไฟอ่ืน ๆ บนแผงควบคุมกะพริบอยา่งรวดเร็ว
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สาเหตุ การแก้ปัญหา

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

– หวัพิมพท่ี์ตรงกนัหายไป

– มีการติดตั้งหวัพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งไม่ถกูตอ้ง

– หวัพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งยงัคงมีเทปพลาสติกสีสม้หรือหวัเสียบติดอยู่

– หวัพิมพท่ี์ตรงกนัไม่สามารถใชง้านร่วมกนัไดห้รือชาํรุด

– หากหวัพิมพห์วัหน่ึงหายไป ใหใ้ส่หวัพิมพท่ี์ตรงกนั

– หากมีการติดตั้งหวัพิมพท์ั้งสองหวัพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดหวัพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งออก 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีหวัเสียบหรือเทปพลาสติกติดอยู ่และจากนั้นใส่หวัพิมพเ์ขา้ไป
ใหม่อีกคร้ังใหแ้น่น

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพ์
ยกเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี แกไ้ขปัญหาของหวัพิมพ ์ในหนา้ 53

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัใชห้วัพิมพข์อง HP ท่ีถกูตอ้งสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

● ไฟปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ติดสวา่ง และไฟ หัวพมิพ์ ทั้งสองดวงกะพริบอยา่งรวดเร็ว

ไฟอ่ืน ๆ บนแผงควบคุมกะพริบอยา่งรวดเร็ว

สาเหตุ การแก้ปัญหา

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

– หวัพิมพท์ั้งสองหวัพิมพห์ายไป

– มีการติดตั้งหวัพิมพท์ั้งสองหวัไวอ้ยา่งไม่ถกูตอ้ง

– หวัพิมพท์ั้งสองหวัยงัคงมีเทปพลาสติกสีสม้หรือหวัเสียบติดอยู่

– หวัพิมพท์ั้งสองหวัพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกนัไดห้รือมีความเสียหาย

– หากไม่มีการติดตั้งหวัพิมพใ์ดๆ อยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์ใหท้าํการติดตั้งหวัพิมพ์

– หากมีการติดตั้งหวัพิมพท์ั้งสองหวัพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหถ้อดหวัพิมพอ์อก ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีหวัเสียบหรือเทปพลาสติกติดอยู ่และจากนั้นใส่หวัพิมพเ์ขา้ไปใหม่
อีกคร้ังใหแ้น่น

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพ์
ยกเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัใชห้วัพิมพข์อง HP ท่ีถกูตอ้งสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

– หากยงัเกิดขอ้ผดิพลาดอยู ่โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือ 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 66

ตวัแสดงสถานะการจ่ายหมกึหัวพมิพ์
● ไฟ ข้อผดิพลาด และไฟ คาํเตอืน กะพริบ

สาเหตุ การแก้ปัญหา

เคร่ืองพิมพจ่์ายหมึกจนถึงจาํนวนสูงสุดท่ีอนุญาตแลว้ ติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่าย
สนบัสนุนของ HP ในหนา้ 66
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ไฟ ข้อผดิพลาด , ไฟ คาํเตอืน และไฟ เร่ิมทาํงานใหม่
● ไฟ หัวพมิพ์ และไฟ ข้อผดิพลาด ไม่ติดสวา่ง

ไฟ คาํเตอืน และไฟ เร่ิมทาํงานใหม่ กะพริบอยา่งรวดเร็ว

สาเหตุ การแก้ปัญหา

หน่ึงในปัญหาต่อไปน้ีอาจเกิดข้ึน

– เคร่ืองพิมพไ์ดรั้บงานพิมพ ์และตรวจพบวา่ไม่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ

– มีกระดาษติดอยู่

– ใส่กระดาษแลว้กดปุ่ม แลว้กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพต่์อ

หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิใส่กระดาษ โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 11

– นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก แลว้กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อพิมพต่์อ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหนา้ 47

● ไฟ คาํเตอืน ไม่ติดสวา่ง

ไฟ หัวพมิพ์ ,ไฟ ข้อผดิพลาด และไฟ เร่ิมทาํงานใหม่ ติดสวา่งอยา่งรวดเร็ว

สาเหตุ การแก้ปัญหา

แคร่ตลบัหมึกพิมพภ์ายในเคร่ืองพิมพติ์ดขดั เปิดฝาดา้นหนา้ ตามดว้ยฝาครอบหวัพิมพ ์แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สลกัหวัพิมพน์ั้นปิดสนิท 
รวมทั้งไม่มีส่ิงใดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์ใหเ้ล่ือนตลบัหมึกพิมพไ์ปทางดา้นขวาของเคร่ืองพิมพ์

หากจาํเป็น ปิดฝาครอบหวัพิมพแ์ละฝาดา้นหนา้ จากนั้นกดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) เพื่อ

ทาํการพิมพต่์อ โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด 
ในหนา้ 47

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

● ไฟ ข้อผดิพลาด ไม่ติดสวา่ง

ไฟ คาํเตอืน กาํลงักะพริบ

ไฟแผงควบคุมอ่ืนๆ ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง
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สาเหตุ การแก้ปัญหา

เคร่ืองพิมพเ์กิดปัญหาขดัขอ้ง รีเซ็ตเคร่ืองพิมพโ์ดยดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี:

1. ปิดเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายไฟ

3. รอประมาณหน่ึงนาที จากนั้นเสียบปลัก๊สายไฟกลบัเขา้ท่ี

4. เปิดเคร่ืองพิมพ์

หากปัญหายงัมีอยู ่โปรดติดต่อ HP

การบํารุงรักษาระบบหมกึ
ไฟ คาํเตอืน ติดสวา่ง

ไฟ ข้อผดิพลาด และไฟ เร่ิมทาํงานใหม่ ไม่ติดสวา่ง

สาเหตุ การแก้ปัญหา

มีถงัหมึกอยา่งนอ้ยหน่ึงถงัท่ีหมึกใกลห้มด หรือจาํเป็นตอ้งทาํการบาํรุงรักษาระบบหมึก ดาํเนินการต่อไปน้ีเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาด:

● ตรวจสอบถงัหมึกและเติมหมึกหากจาํเป็น สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเติมหมึกในถงั
หมึก โปรดดูท่ี เติมหมึกลงในถงั ในหนา้ 34

● เปิดฝาครอบหวัพิมพจ์นสุด และจากนั้นปิดลงในทนัที กระบวนการน้ีจะช่วยทาํใหไ้ม่มีหมึก
คา้ง และคงคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองพิมพ์

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
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การใส่วสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น และเล่ือนปึกกระดาษเขา้ไปจนสุด

THWW การใส่วสัดุพิมพ์ 11



4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. ยกถาดป้อนกระดาษข้ึน

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย
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3. ใส่ปึกกระดาษขนาดเลก็ (เช่น กระดาษภาพถ่าย) ไวท่ี้ดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษโดยคว ํ่าขอบสั้นลงและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น และเล่ือนปึกกระดาษเขา้ไป
จนสุด

4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา

การใส่ซองจดหมาย

1. ยกถาดป้อนกระดาษข้ึน
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2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใส่ซองจดหมายอยา่งนอ้ยหน่ึงซองท่ีดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษ และเล่ือนปึกซองจดหมายลงจนสุด

ควรหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น สาํหรับซองจดหมายท่ีมีแผน่ปิดอยูท่างขอบยาว ใหใ้ส่ซองจดหมายเขา้ตามแนวตั้ง โดยใหแ้ผน่ปิดอยูท่างดา้นซา้ยและคว ํ่าลง สาํหรับ
ซองจดหมายท่ีมีแผน่ปิดอยูท่างขอบสั้น ใหใ้ส่ซองจดหมายเขา้ตามแนวตั้ง โดยใหแ้ผน่ปิดอยูด่า้นบนและคว ํ่าลง

4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนชิดปึกซองจดหมาย

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํ
ใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานที่คุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมยีมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 
น้ิว, 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.), 5 x 7 น้ิว (13 x 18 ซม.) และมีลกัษณะผวิสองแบบ นัน่คือแบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็นอ้ย (ผวิก่ึงมนั) เหมาะ
สาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอด
เยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

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

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

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

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

เอกสารสําหรับธุรกจิ

● กระดาษพรีเมยีมแบบเคลอืบด้านสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 120 แกรม

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวจิยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้าหนกั
มากเพื่อใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมนัสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

งานพมิพ์ประจาํวนั

กระดาษทั้งหมดท่ีระบุสาํหรับการพิมพใ์นทุกวนั มีเทคโนโลย ีColorLok Technology เพื่อการลดรอยเป้ือน มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษพมิพ์องิค์เจต็สีขาวของ HP

กระดาษพิมพอิ์งคเ์จต็สีขาวของ HP ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะสาํหรับ
ใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษสําหรับงานสํานักงานของ HP

กระดาษสาํหรับงานสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง เหมาะสาํหรับงานทาํสาํเนา เอกสารร่าง บนัทึกช่วยจาํ และเอกสารประจาํวนัอ่ืนๆ 
กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

หากตอ้งการสัง่ซ้ือกระดาษของ HP หรือวสัดุอ่ืนๆ ใหไ้ปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น
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HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่ง
อิสระวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและเวลาแหง้
สั้นกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ
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เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP แลว้ ใหด้บัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก HP จากรายช่ือแอป และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิกท่ี Start (เร่ิม) เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ีโฟลเดอร์สาํหรับ
เคร่ืองพิมพ ์และจากนั้นเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ:

● หากคุณยงัไม่มีการติดตั้งซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP ใหพ้ิมพ ์123.hp.com ในเวบ็เบราวเ์ซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดาวนโ์หลดและติดตั้ง
ซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP

● และคุณสามารถใชแ้ผน่ซีดีซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP (หากมี) หรือดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์ไดจ้าก www.support.hp.com
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โหมดสลปี
เพื่อประหยดัพลงังาน เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปโดยอตัโนมติัในระหวา่งท่ีไม่ไดใ้ชง้าน โปรดอยา่ลืมขอ้มูลสาํคญัต่อไปน้ีเก่ียวกบัโหมดสลีป

● การใชพ้ลงังานจะลดลงเมื่อเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป

● หลงัจากตั้งค่าเคร่ืองพิมพค์ร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการทาํงานเป็นเวลา 5 นาที

● ไฟแสดงสถานะปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ จะหร่ีลงและไฟอ่ืน ๆ บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะไม่ติดสวา่งในโหมดสลีป

● การกดปุ่มใด ๆ บนแผงควบคุม หรือส่งงานพิมพ ์จะส่งผลใหเ้คร่ืองพิมพอ์อกจากโหมดสลีป

THWW โหมดสลีป 19



โหมดเงยีบ
โหมดเงียบทาํใหพ้ิมพช์า้ลง เน่ืองจากตอ้งลดระดบัเสียงโดยรวมโดยไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ ์โหมดเงียบใชไ้ดเ้ฉพาะงานพิมพคุ์ณภาพ Normal (ปกติ) 
บนกระดาษธรรมดาเท่านั้น หากตอ้งการลดเสียงขณะพิมพ ์ใหเ้ปิดโหมดเงียบ หากตอ้งการพิมพท่ี์ความเร็วปกติ ใหปิ้ดโหมดเงียบ โหมดเงียบจะปิดใชง้านในค่าเร่ิมตน้

หมายเหตุ: ในโหมดเงียบ ถา้คุณพิมพบ์นกระดาษธรรมดาดว้ยคุณภาพงานพิมพแ์บบ Draft (ฉบบัร่าง) หรือ Best (ดีท่ีสุด) หรือพิมพภ์าพถ่ายหรือซองจดหมาย 
เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานแบบเดียวกบัเวลาปิดโหมดเงียบ

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์สําหรับเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

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

2. คลิกแทบ็ Quiet Mode (โหมดเงียบ) 

3. คลิก ON (เปิด) หรือ OFF (ปิด)

4. คลิกท่ี Save Settings (บนัทึกการตั้งค่า)

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์สําหรับเคร่ืองพมิพ์ (OS X และ macOS)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก โหมดเงยีบ

4. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

5. คลิกท่ี Apply Now (กาํหนดใชเ้ด๋ียวน้ี)
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ปิดอตัโนมตัิ
คุณลกัษณะน้ีจะปิดเคร่ืองพิมพห์ลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังาน ปิดอตัโนมตั ิจะปิดการทาํงานทั้งหมดของเคร่ืองพมิพ์ ดงัน้ันคุณจงึต้อง
กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพือ่เปิดการทาํงานของเคร่ืองพมิพ์อกีคร้ัง หากเคร่ืองพิมพส์นบัสนุนคุณลกัษณะการประหยดัพลงังานน้ี ปิดอตัโนมติั เปิดใชง้านหรือปิดใช้
งานโดยอตัโนมติัข้ึนอยูก่บัความสามารถของเคร่ืองพิมพแ์ละตวัเลือกการเช่ือมต่อ แมว้า่จะปิดใชง้าน ปิดอตัโนมติั แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่ โหมดสลีป ในหนา้ 19 หลงั
จากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อช่วยประหยดัพลงังาน

● ปิดอตัโนมติั นั้นจะเปิดการใชง้านอยต่ลอดถา้หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถใชง้านดา้นเครือข่ายหรือแฟ็กซ์ได้

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

● พิมพจ์ากคอมพิวเตอร์

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์
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พมิพ์จากคอมพวิเตอร์
● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

การพมิพ์เอกสาร
ก่อนพิมพเ์อกสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษไวใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่กระดาษ 
โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 11

วธีิพมิพ์เอกสาร (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลดัสาํหรับการพิมพต่์างๆ) หรือ Printing Shortcut (ทางลดัสาํหรับการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 30

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

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

การพมิพ์เอกสาร (OS X และ macOS)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)
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หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์สองด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. บน Printing Shortcuts (ทางลดัการพิมพ)์ หรือแทบ็ Printing Shortcut (ทางลดัการพิมพ)์ ใหเ้ลือกทางลดั Two-sided (Duplex) 
Printing (พิมพส์องดา้น) และจากนั้นเลือกตวัเลือกจากรายการดรอปดาวน ์Print On Both Sides Manually (พิมพส์องดา้นดว้ยตวัเอง) 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 30

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

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

การพมิพ์สองด้าน (OS X และ macOS)

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

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

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

4. คลิก Print (พิมพ)์

5. เม่ือพิมพห์นา้ค่ีของเอกสารหมดทุกหนา้แลว้ ใหน้าํเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

6. ใส่ตน้ฉบบัอีกคร้ังโดยใหด้า้นท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพห์นัเขา้หาเคร่ืองพิมพ ์และดา้นวา่งเปล่าของตน้ฉบบัหนัไปทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

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

8. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ภาพถ่าย
ก่อนพิมพภ์าพถ่าย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษภาพถ่ายไวใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่
กระดาษ โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 11

การพมิพ์ภาพถ่ายลงบนกระดาษภาพถ่าย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลดัสาํหรับการพิมพต่์างๆ) หรือ Printing Shortcut (ทางลดัสาํหรับการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 30

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

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

หมายเหตุ:  หลงัจากพิมพง์านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษภาพถ่ายไวเ้พื่อไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึง
ทาํใหคุ้ณภาพงานพิมพล์ดลง 

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (OS X และ macOS)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

● Quality (คุณภาพ): เลือกตวัเลือกซ่ึงใหคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุดหรือ dpi สูงสุด

● คลิกรูปสามเหล่ียม Color Options (ตวัเลอืกสี) แลว้เลือกตวัเลือก Photo Fix (แกไ้ขภาพถ่าย) ท่ีเหมาะสม
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– ปิดเคร่ือง: ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

– เปิด: ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

5. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ซองจดหมาย
ก่อนพิมพซ์องจดหมาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่ซองจดหมายไวใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่คุณสามารถใส่ซองจดหมายไดม้ากกวา่
หน่ึงซองลงในถาดป้อนกระดาษ โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท่ีมีลกัษณะมนัเงาหรือพิมพนู์น รวมถึงซองจดหมายท่ีมีตวัยดึหรือหนา้ต่างดว้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
ใส่ซองจดหมาย โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 11

หมายเหตุ: สาํหรับรายละเอียดวธีิการจดัรูปแบบขอ้ความเพื่อพิมพบ์นซองจดหมาย โปรดดูท่ีเอกสารของแอปพลิเคชนัท่ีคุณใชง้าน

การพมิพ์ซองจดหมาย (Windows)

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

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลดัสาํหรับการพิมพต่์างๆ) หรือ Printing Shortcut (ทางลดัสาํหรับการพิมพ)์ 

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแทบ็อ่ืนๆ

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 30

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

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

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (OS X และ macOS)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. เลือกขนาดซองจดหมายที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ใหต้รวจสอบวา่คุณใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งแลว้

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

5. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์โดยใช้จาํนวน dpi สูงสุด
ใชจ้าํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุด จะใชเ้วลานานกวา่การพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีดิสกจ์าํนวนมาก

สาํหรับความละเอียดการพิมพท่ี์เคร่ืองรองรับ ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนเคร่ืองพิมพท่ี์ www.support.hp.com

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 8

● คลิกแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดรอปดาวน ์ใหเ้ลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสม 
จากรายการ Paper Type (ชนิดกระดาษ) แบบดรอปดาวน ์ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสม

● คลิกท่ีแทบ็ Advanced (ขั้นสูง) จากนั้นเลือก Print in Max DPI (พิมพโ์ดยใช ้DPI สูงสุด)

Windows 7

● คลิกแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากรายการ Media (วสัดุพิมพ)์ แบบดึงลง เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดรอปดาวน ์ในบริเวณ Printer 
Features (คุณลกัษณะของเคร่ืองพิมพ)์ ใหเ้ลือก Yes (ใช่) จากรายการ Print in Max DPI (พิมพโ์ดยใชจ้าํนวน DPI สูงสุด) แบบดรอ
ปดาวน ์จากนั้นคลิกท่ี OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง)

สาํหรับเคลด็ลบัการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 30

5. ยนืยนัการจดัแนวท่ีแทบ็ Layout (เคา้โครง) และจากนั้นคลิกท่ี OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X และ macOS)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์กูเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

● เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)
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หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีการใส่กระดาษท่ีถูกตอ้งแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษท่ีเหมาะสม

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

5. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
หากตอ้งการพิมพง์านใหส้าํเร็จ หวัพิมพ ์HP ควรทาํงานอยา่งเหมาะสม ถงัหมึกควรมีหมึกเพียงพอ ป้อนกระดาษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเคร่ืองพิมพค์วรมีการตั้งค่าท่ีเหมาะ
สม

● เคลด็ลบัเก่ียวกบัหวัพิมพแ์ละหมึก

● เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

● เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหัวพมิพ์และหมกึ
● ใชห้วัพิมพ ์HP ของแท้

● ติดตั้งหวัพิมพข์าวดาํและหวัพิมพส์ามสีใหถ้กูตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี แกไ้ขปัญหาของหวัพิมพ ์ในหนา้ 53

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพใ์นถงัหมึกเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ระดบัหมึก ในหนา้ 33

● หากคุณภาพงานพิมพต์ํ่าจนไม่สามารถยอมรับได ้โปรดดูท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 57 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หวัพิมพแ์ละหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์าน
คุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดาย

HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผลจากการใชว้สัดุส้ิน
เปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ
● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 11
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เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

● หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้การพิมพ ์ใหเ้ปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP คลิก พมิพ์ แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์โปรดดู เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18

● คุณสามารถใชท้างลดัสาํหรับการพิมพเ์พื่อประหยดัเวลาในการตั้งค่าลกัษณะการพิมพท่ี์ตอ้งการ ทางลดัสาํหรับการพิมพจ์ะจดัเกบ็การตั้งค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับงาน
พิมพแ์ต่ละชนิดไว ้เพื่อใหคุ้ณสามารถตั้งค่าตวัเลือกทั้งหมดไดใ้นคลิกเดียว หากตอ้งการใชง้านทางลดั ใหไ้ปท่ีแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลดัสาํหรับ
การพิมพต่์างๆ) หรือ Printing Shortcut (ทางลดัสาํหรับการพิมพ)์ เลือกทางลดัท่ีตอ้งการ และจากนั้นคลิกท่ี OK (ตกลง)

หากตอ้งการเพิ่มทางลดัสาํหรับการพิมพใ์หม่ ใหต้ั้งค่าลกัษณะการพิมพท่ี์ตอ้งการบนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Layout (เคา้โครง) 
หรือ Advanced (ขั้นสูง) เลือกแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลดัสาํหรับการพิมพต่์างๆ) หรือ Printing Shortcut (ทางลดัสาํหรับการ
พิมพ)์ คลิกท่ี Save As (บนัทึกเป็น) และป้อนช่ือ จากนั้นคลิกท่ี OK (ตกลง)

เม่ือตอ้งการลบช็อตคตัการพิมพ ์ใหเ้ลือกช็อตคตัและคลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบชอร์ตคตัการพิมพเ์ร่ิมตน้ได้

● เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งค่ากระดาษและถาดกระดาษ:

– Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษที่คุณใส่ไวใ้นถาดป้อนกระดาษ

– Paper Source (ถาดป้อนกระดาษ): เลือกถาดกระดาษท่ีคุณใส่กระดาษไว้

– Paper Type (ชนิดกระดาษ) หรือ Media (วสัดุพิมพ)์: เลือกชนิดกระดาษท่ีคุณตอ้งการใช้

● เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งค่าสีหรือขาวดาํ:

– Color (สี): ใชห้มึกจากตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมดเพื่อการพิมพสี์เตม็รูปแบบ

– Black & White (ขาวดาํ) หรือ Black Ink Only (หมึกสีดาํเท่านั้น): ใชเ้ฉพาะหมึกสีดาํสาํหรับการพิมพข์าวดาํคุณภาพปกติหรือตํ่าลง

– High Quality Grayscale (โทนสีเทาคุณภาพสูง): ใชห้มึกจากทั้งตลบัหมึกพิมพสี์และสีดาํ เพื่อพิมพสี์ดาํและโทนสีเทาในปริมาณมาก สาํหรับ
งานพิมพข์าวดาํคุณภาพสูง

● เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพ:์

จะมีการวดัค่าคุณภาพงานพิมพโ์ดยใชค้วามละเอียดการพิมพเ์ป็นจาํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) จาํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) ท่ีสูงข้ึนจะทาํใหง้านพิมพมี์ความชดัเจนและราย
ละเอียดท่ีมากข้ึน แต่จะพิมพช์า้และอาจใชห้มึกปริมาณมากข้ึน

– Draft (แบบร่าง): โดยทัว่ไปแลว้ จะมีการใชจ้าํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) ท่ีต ํ่าลงเม่ือมีระดบัหมึกตํ่า หรือเม่ือไม่ตอ้งการงานพิมพคุ์ณภาพสูง

– Normal (ธรรมดา): เหมาะสาํหรับงานพิมพโ์ดยส่วนใหญ่

– Best (ดีท่ีสุด): จาํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) ท่ีดีกวา่ Normal (ธรรมดา) 

– Print in Max DPI (พิมพโ์ดยใชจ้าํนวน DPI สูงสุด): การตั้งค่าจาํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดในรายการท่ีมีใหเ้ลือกใชส้าํหรับคุณภาพงานพิมพ์

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

● เพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการตั้งค่าหนา้และเคา้โครง:
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– Orientation (การวางแนวกระดาษ): เลือก Portrait (แนวตั้ง) สาํหรับการพิมพแ์นวตั้ง หรือ Landscape (แนวนอน) สาํหรับการพิมพ์
แนวนอน

– Print on Both Sides Manually (พิมพบ์นหนา้กระดาษทั้งสองดา้นดว้ยตวัเอง): พลิกหนา้กระดาษหลงัจากพิมพบ์นกระดาษดา้นหน่ึงแลว้
ดว้ยตวัเอง เพื่อใหคุ้ณสามารถพิมพบ์นกระดาษทั้งสองดา้น

○ Flip on Long Edge (พลิกหนา้กระดาษตามขอบดา้นยาว): เลือกตวัเลือกน้ีหากคุณตอ้งการพลิกหนา้กระดาษตามขอบดา้นยาวของ
กระดาษ เม่ือพิมพบ์นกระดาษทั้งสองดา้น

○ Flip on Short Edge (พลิกหนา้กระดาษตามขอบดา้นสั้น): เลือกตวัเลือกน้ีหากคุณตอ้งการพลิกหนา้กระดาษตามขอบดา้นสั้นของ
กระดาษ เม่ือพิมพบ์นกระดาษทั้งสองดา้น

– Booklet Layout (เคา้โครงรูปเล่ม) หรือ Booklet (รูปเล่ม): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารหลายหนา้ใหเ้ป็นรูปเล่ม โดยจะพิมพข์อ้มูล
สองหนา้ลงในกระดาษแต่ละแผน่ท่ีสามารถนาํไปพบัเป็นรูปเล่มในขนาดคร่ึงหน่ึงของแผน่กระดาษ

○ Left binding (การเยบ็เล่มดา้นซา้ย) หรือ Booklet-LeftBinding (การเยบ็เล่มรูปเล่มดา้นซา้ย): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบั
กระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นซา้ย เลือกตวัเลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากซา้ยไปขวา

○ Right binding (การเยบ็เล่มดา้นขวา) หรือ Booklet-RightBinding (การเยบ็เล่มรูปเล่มดา้นขวา): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ี
พบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นขวา เลือกตวัเลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากขวาไปซา้ย

– Borderless (ไม่มีขอบ) หรือ Page Borders (ขอบหนา้กระดาษ): ช่วยใหคุ้ณเพิ่มหรือลบขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสาร
มากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

– Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อ
แผน่

– Pages to Print (หนา้ท่ีตอ้งการพิมพ)์ : ช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพเ์ฉพาะหนา้เลขค่ี พิมพเ์ฉพาะหนา้เลขคู่ หรือพิมพทุ์กหนา้

– Reverse page order (ลาํดบัหนา้แบบยอ้นกลบั) หรือ Page Order (ลาํดบัหนา้): ช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพห์นา้จากดา้นหนา้ไปดา้นหลงั 
หรือแบบยอ้นลาํดบัได้

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (OS X และ macOS)

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

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

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ระดบัหมึก

● เติมหมึกลงในถงั

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● เปล่ียนหวัพิมพ ์(ตลบัหมึก)

● การพิมพด์ว้ยหมึกสีดาํเท่านั้น

● ขอ้แนะนาํในการใชห้มึกและหวัพิมพ์

● ยา้ยเคร่ืองพิมพ์
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ระดบัหมกึ
ใชเ้สน้ระดบัหมึกบนถงัหมึกเพื่อตรวจสอบวา่ควรเติมหมึกเม่ือใด และควรเติมหมึกมากนอ้ยเพียงใด

1 เสน้แสดงขีดสูงสุด: ระดบัหมึกท่ีแทจ้ริงไม่ควรสูงเกินเสน้แสดงขีดสูงสุด

2 เสน้แสดงขีดตํ่าสุด: ระดบัหมึกท่ีแทจ้ริงไม่ควรตํ่ากวา่เสน้แสดงขีดตํ่าสุด

จบัคู่สีของขวดหมึกกบัสีบนถงัเม่ือคุณเติมหมึก และปิดผนึกฝาครอบถงัหมึกท่ีเป็นยางใหเ้หมาะสมหลงัจากนั้น

ระดบัหมึกในแต่ละถงัจะตํ่ากวา่เสน้บนสุดเพียงเลก็นอ้ยเม่ือคุณเติมหมึกในถงัเป็นคร้ังแรก

หากคุณสงัเกตวา่หมึกลดลงแตะเสน้ระดบัตํ่าสุดในระหวา่งการพิมพง์านแต่ละวนั ใหเ้ติมหมึกท่ีถกูตอ้งลงในถงัหมึกนั้น การพิมพข์ณะท่ีหมึกอยู◌่่◌าํตํ่ากวา่เสน้ตํ่าสุดอาจ
ทาํใหเ้คร่ืองพิมพช์าํรุดเสียหาย

เม่ือคุณเติมหมึกลงในถงัหมึกอีกคร้ัง ใหเ้ติมหมึกจนถึงเสน้แสดงขีดสูงสุดเท่านั้น หมึกท่ีเกินระดบัเสน้แสดงขีดสูงสุดอาจทาํใหห้มึกร่ัวได้

หมายเหตุ: การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผลจากการเติมหมึกในถงัหมึกอยา่งไม่เหมาะสม และ/หรือใชห้มึกท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้าร
รับประกนั
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เตมิหมกึลงในถงั
การเตมิถงัหมกึ

1. ยกฝาปิดถงัหมึกข้ึน

2. นาํฝาครอบถงัหมึกท่ีคุณจะเติมหมึกลงไปออก

3. บิดเพื่อนาํฝาครอบขวดหมึกออก นาํซีลออกจากขวด สวมฝาครอบกลบัลงบนขวด และดึงเปิดส่วนบนสุดของฝาครอบ
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4. ถือขวดหมึกไวบ้นหวัฉีดของถงั และเติมถงัหมึกจนถึงขีดสูงสุดเท่านั้น หากหมึกไม่ไหลออกในทนัที ใหถ้อดและใส่ขวดเขา้บนถงัใหม่อีกคร้ัง

ข้อควรระวงั: ไม่ควรบีบขวดหมึกในระหวา่งดาํเนินกระบวนการน้ี

หมายเหตุ: หากมีหมึกเหลือในขวด ใหเ้กบ็ขวดโดยวางตั้งตรงในท่ีแหง้และเยน็

5. ปิดฝาครอบถงัหมึกใหแ้น่น

6. ทาํซํ้ าตามขั้นตอนท่ี 2 ถึง 5 เพื่อเติมหมึกในถงัหมึกอ่ืน

7. ปิดฝาปิดถงัหมึก

ข้อควรระวงัขณะใช้ขวดหมกึ

ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเม่ือใชข้วดหมึก:

● เกบ็ขวดหมึกใหพ้น้มือเดก็

● เปิดขวดหมึกเฉพาะเม่ือคุณวางแผนท่ีจะเติมถงัหมึก
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● หา้มเอียง เขยา่ หรือบีบขวดหมึกในขณะท่ีเปิดขวดไว ้เพื่อป้องกนัหมึกร่ัว

● เกบ็ขวดหมึกไวใ้นท่ีๆ เยน็และมืด
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การส่ังซ้ือผลติภณัฑ์หมกึพมิพ์
ก่อนสัง่ซ้ือขวดหมึกพิมพ ์ตอ้งตรวจสอบป้ายฉลากท่ีอยูบ่นขวดหมึกดว้ยตาเปล่าเพื่อดูหมายเลขขวดหมึก

หากตอ้งการสัง่ซ้ือวสัดุของแทจ้าก HP สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์ใหไ้ปท่ี www.hp.com/buy/supplies เลือกประเทศ/ภมิูภาคของคุณ เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บน
หนา้จอ จากนั้นทาํตามขอ้ความแจง้เพื่อคน้หาขวดหมึกพิมพท่ี์เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือขวดหมึกพิมพแ์บบออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ คุณอาจดู
ขอ้มูลอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพื่อไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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เปลีย่นหัวพมิพ์ (ตลบัหมกึ)
หากต้องการเปลีย่นหัวพมิพ์ (ตลบัหมกึ)

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ถอดหวัพิมพ์

a. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

b. เปิดฝาครอบหวัพิมพ ์กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) คา้งไวป้ระมาณสามวนิาที รอจนกวา่แคร่พิมพจ์ะเล่ือนไปตรงกลางและหยดุเคล่ือนท่ี

ข้อความแจ้งเตอืน คาํแนะนาํน้ี◌่สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในส่วนน้ีเท่านั้น หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

c. ดนัลงเพื่อเปิดสลกัหวัพิมพ์
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d. กดลงเพื่อปลดหวัพิมพอ์อกจากแคร่

e. ถอดหวัพิมพท่ี์คุณตอ้งการออกจากช่อง

3. ใส่หวัพิมพใ์หม่

a. นาํหวัพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์
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b. ถอดหวัเสียบออกจากดา้นบนของหวัพิมพแ์ละแกะเทปพลาสติกออกจากหนา้สมัผสั

หมายเหตุ: หา้มแตะหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนหวัพิมพ์

c. เล่ือนหวัพิมพเ์ขา้ไปในช่องเสียบจนกระทัง่ไดย้นิเสียงคลิก

d. ดาํเนินการซํ้ าตามขั้นตอน 2d ถึง 3c เพื่อเปล่ียนหวัพิมพอ่ื์นๆ

e. ปิดสลกัหวัพิมพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คุณปิดสลกัหวัพิมพไ์วส้นิท เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ เช่น แคร่ตลบัหมึกคา้ง

f. ปิดฝาครอบหวัพิมพ์
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g. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: HP ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์จะแจง้ใหคุ้ณทาํการปรับตาํแหน่งหวัพิมพ ์เม่ือคุณพิมพเ์อกสารหลงัจากมีการติดตั้งหวัพิมพใ์หม่ สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการปรับแนว โปรดดูท่ี "หากตอ้งการปรับแนวหวัพิมพ"์ จาก ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 57
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การพมิพ์ด้วยหมกึสีดาํเท่าน้ัน
ก่อนพิมพด์ว้ยหมึกสีดาํเท่านั้น ตอ้งดูวา่ระดบัหมึกท่ีแทจ้ริงในถงัหมึกทุกถงัไม่ตํ่ากวา่เสน้แสดงระดบัตํ่าสุด การพิมพข์ณะท่ีหมึกอยู◌่่◌าํตํ่ากวา่เสน้ตํ่าสุดอาจทาํให้
เคร่ืองพิมพช์าํรุดเสียหายได้

หากต้องการพมิพ์โดยใช้หมกึสีดาํเท่าน้ัน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

Windows 10 และ Windows 8.1

a. คลิกท่ีแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

b. ใน Print in Grayscale (พิมพข์าว) ใหเ้ลือก Black Ink Only (หมึกดาํเท่านั้น) จากรายการ และจากนั้นคลิกท่ี OK (ตกลง) 

Windows 8 และ Windows 7

a. บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) เพื่อเปิดกรอบโตต้อบ 
Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง) 

b. จากรายการดรอปดาวน ์Print in Grayscale (พิมพข์าวดาํ) ใหเ้ลือก Black Ink Only (หมึกดาํเท่านั้น) และจากนั้นคลิกท่ี OK (ตกลง) 

หากต้องการพมิพ์โดยใช้หมกึสีดาํเท่าน้ัน (OS X และ macOS)

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

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณไวแ้ลว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) 

หมายเหตุ: ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั 

4. จากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลือก Color Matching (จบัคู่สี) จากนั้นเลือก Vendor Matching (จบัคู่ผูข้าย)

5. จากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ)

6. จากเมนู Color Option (ตวัเลือกสี) ใหเ้ลือก Grayscale (สเกลสีเทา) จากนั้นคลิก Print (พิมพ)์
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ข้อแนะนําในการใช้หมกึและหัวพมิพ์
ข้อแนะนําเกีย่วกบัหัวพมิพ์

ใชข้อ้แนะนาํต่อไปน้ีเม่ือใชห้วัพิมพ:์

● เพื่อป้องกนัหวัพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ข้อมูลจาํเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ จะดบัลง

● อยา่เปิดหรือดึงเทปหวัพิมพอ์อกจนกวา่คุณจะพร้อมสาํหรับการติดตั้ง การปิดเทปหวัพิมพไ์วจ้ะลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่หวัพิมพใ์หม่เขา้ในช่องใหถู้กตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละหวัพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของแต่ละช่อง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการใส่หวัพิมพเ์ขา้
ตาํแหน่งถูกตอ้งแลว้ และจากนั้นปิดสลกัหวัพิมพ ์หลงัจากท่ีติดตั้งหวัพิมพใ์หม่และมีการจ่ายหมึกเขา้หวัพิมพแ์ลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพ ์ยกเวน้ในกรณีท่ีคุณ
ตอ้งการติดตั้งหวัพิมพใ์หม่ หรือยา้ยเคร่ืองพิมพอ์อกไปยงันอกบา้นหรือสาํนกังานของคุณหลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้
เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

● ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 57

ข้อแนะนําเกีย่วกบัหมกึพมิพ์

ใชข้อ้แนะนาํต่อไปน้ีเม่ือใชห้มึกพิมพ:์

● ตอ้งมีหมึกอยูใ่นถงัหมึก และหมึกอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่เสน้แสดงระดบัตํ่าสุดก่อนสัง่พิมพ์

● เติมหมึกลงในถงัหมึกเม่ือระดบัหมึกอยูท่ี่ขีดแสดงระดบัตํ่าสุด การพิมพข์ณะท่ีหมึกอยู◌่่◌าํตํ่ากวา่เสน้ตํ่าสุดอาจทาํใหเ้คร่ืองพิมพช์าํรุดเสียหาย

● หา้มเติมหมึกลงในถงัจนเกินเสน้แสดงระดบัสูงสุดหรือเอียงเคร่ืองพิมพ ์ระดบัหมึกท่ีสูงเกินเสน้แสดงระดบัสูงสุดอาจทาํใหห้มึกร่ัวและหมึกผสมกนัได้
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ย้ายเคร่ืองพมิพ์
เพื่อป้องกนัการเกิดความเสียหายข้ึนกบัเคร่ืองพิมพ ์หรือหมึกร่ัวซึม ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี

หากคุณตอ้งการยา้ยเคร่ืองพิมพภ์ายในบา้นหรือสาํนกังาน ใหปิ้ดสลกัหวัพิมพไ์ว ้และพยายามวางเคร่ืองพิมพใ์นบนพื้นระนาบ

หากคุณตอ้งการขนยา้ยเคร่ืองพิมพอ์อกไปนอกบา้นหรือสาํนกังาน ใหไ้ปท่ี www.support.hp.com หรือติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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5 การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

เคร่ืองพิมพมี์พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงอยูด่า้นหลงั ไวส้าํหรับเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์

หากมีการติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ไวแ้ลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานในรูปแบบอุปกรณ์ Plug and Play หากยงัไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดา้นล่าง
เพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพด์ว้ยสาย USB

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ด้วยสาย USB 

1. ป้อน 123.hp.com ลงในเวบ็เบราวเ์ซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดาวนโ์หลดและติดตั้ง HP ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์และคุณสามารถใชแ้ผน่ซีดี HP 
ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์CD (หากมี) เพื่อดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์ไดจ้าก www.support.hp.com

หมายเหตุ: หา้มต่อสาย USB กบัเคร่ืองพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บขอ้ความแจง้ใหท้าํเช่นนั้น

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

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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6 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาหวัพิมพ์

● ปัญหาการพิมพ์

● ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
คุณตอ้งการทาํอะไร

● การแกปั้ญหากระดาษติดหรือแคร่พิมพติ์ด

● เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษติดขดั

● การแกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ

การแก้ปัญหากระดาษตดิหรือแคร่พมิพ์ตดิ

การแกปั้ญหากระดาษติด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํแบบทีละขั้นตอนสาํหรับการดึงกระดาษติดและการแกปั้ญหาเก่ียวกบักระดาษหรือการป้อนกระดาษ

การแกไ้ขปัญหาแค่ตลบัหมึกพิมพติ์ด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

หากมีส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์หรือแคร่ตลบัหมึกพิมพเ์คล่ือนไหวลาํบาก ใหดู้คาํแนะนาํแบบทีละขั้นตอน

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) ในการแก้ไขปัญหากระดาษตดิหรือแคร่ตลบัหมกึพมิพ์ตดิ

กระดาษติดสามารถเกิดไดใ้นหลายตาํแหน่งดว้ยกนั

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดป้อนกระดาษ

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อยกเลิกการพิมพ ์หากวธีิน้ีไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อนาํกระดาษท่ีติดออกดว้ย

ตวัเอง

2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

3. ตรวจสอบวา่ไม่มีวตัถุแปลกปลอมอยูใ่นเสน้ทางของกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษใหม่อีกคร้ัง

หมายเหตุ: ตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษจะช่วยป้องกนัไม่ใหว้ตัถุแปลกปลอมหล่นลงไปขวางทางกระดาษ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดท่ีร้ายแรงได ้หา้ม
ถอดตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษออก 
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วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดรับกระดาษออก

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อยกเลิกการพิมพ ์หากวธีิน้ีไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อนาํกระดาษท่ีติดออกดว้ย

ตวัเอง

2. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดรับกระดาษออก

หากต้องการเอากระดาษหรือวตัถุอืน่ๆ ทีต่ดิออกจากบริเวณช่องหัวพมิพ์ (ตลบัหมกึ)

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อยกเลิกการพิมพ ์หากวธีิน้ีไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อนาํกระดาษท่ีติดออกดว้ย

ตวัเอง

2. ปิดแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก แลว้หมุนถาดรับกระดาษออกตามเขม็นาฬิกาเพื่อใส่ถาดลงในเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

4. เปิดฝาครอบหวัพิมพ์
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5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงท่ีกีดขวางแคร่พิมพ์

นาํกระดาษท่ีติดออกหรือนาํวตัถุอ่ืนๆ ท่ีขวางแคร่พิมพอ์อก คุณอาจตอ้งเล่ือนแคร่ออกไปทางดา้นขวา

6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สลกัของหวัพิมพปิ์ดอยา่งแน่นสนิท

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

7. ปิดฝาครอบหวัพิมพ ์แลว้ปิดฝาครอบดา้นหนา้

8. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากภายในตวัเคร่ืองพมิพ์

หมายเหตุ: เพื่อป้องกนัหมึกร่ัว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาถงัแน่นสนิทดีแลว้

1. กดปุ่ม Cancel (ยกเลกิ) ( ) เพื่อยกเลิกการพิมพ ์หากวธีิน้ีไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อนาํกระดาษท่ีติดออกดว้ย

ตวัเอง

2. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ( ) เพื่อปิดเคร่ืองพิมพ์
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3. กลบัดา้นเคร่ืองพิมพช์า้ ๆ และมองหาฝาช่องทาํความสะอาดท่ีดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ ์ดึงตวัยดึทั้งสองตวับนฝาช่องทาํความสะอาดเพื่อเปิด

4. นาํกระดาษท่ีติดออก

5. ปิดฝาปิด ค่อยๆ ดนัฝาปิดกลบัเขา้ท่ีเดิมบนเคร่ืองพิมพจ์นกระทัง่สลกัทั้งสองขา้งเขา้ท่ี

6. จบัเคร่ืองพิมพต์ั้งตรง จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ( ) เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษตดิขดั
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● หา้มเติมกระดาษจนลน้ถาดป้อนกระดาษ แต่คุณตอ้งใส่กระดาษในถาดอยา่งนอ้ย 5 แผน่เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด

● รักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณใหไ้ม่มีฝุ่ นและเศษวสัดุ โดยนาํกระดาษออกและปิดถาดป้อนกระดาษเม่ือไม่ใชง้านเคร่ืองพิมพ์

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่รวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกต่างกนัลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษเขา้ตอ้งมีชนิดและขนาดเดียวกนั

ใชก้ระดาษ HP เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โปรดดู ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 15 เพื่อทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● อยา่ป้อนกระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพ์ิมพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกระดาษ
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การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกาํลงัประสบปัญหาในลกัษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษเข้าไม่ดงึกระดาษ   

– ตรวจสอบวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 11

– ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษ
โคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษที่โคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

– ทาํความสะอาดลูกกล้ิงจ่ายกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทาํความสะอาดลกูกล้ิงจ่ายกระดาษ ในหนา้ 51

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษทางดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษและตวัปรับความกวา้งกระดาษอยูชิ่ดพอดีกบัดา้นซา้ยของกระดาษ

– ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

– ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษ
โคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผน่กระดาษท่ีใส่เขา้ไปไม่ติดกนั

– ใชก้ระดาษ HP เพื่อการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด

– ทาํความสะอาดลูกกล้ิงจ่ายกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทาํความสะอาดลกูกล้ิงจ่ายกระดาษ ในหนา้ 51

ทาํความสะอาดลูกกลิง้จ่ายกระดาษ

หากต้องการทาํความสะอาดลูกกลิง้จ่ายกระดาษด้วยตวัเอง

1. รวบรวมอุปกรณ์ต่อไปน้ี:

● ผา้ฝ้ายผนืยาวท่ีไม่มีขน

● นํ้ากลัน่ นํ้ากรอง หรือนํ้าด่ืม (นํ้าประปาอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เคร่ืองพิมพไ์ด)้

2. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ( ) เพื่อปิดเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดสายไฟออกจากดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

4. ถอดสาย USB ออก หากยงัไม่มีการถอดออก

5. ยกถาดป้อนกระดาษข้ึน

6. ยกตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษข้ึนและคา้งไว้
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หมายเหตุ: หา้มถอดตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษออก ตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษจะช่วยป้องกนัไม่ใหว้ตัถุแปลกปลอมหล่นลงไปขวางทางออกของกระดาษซ่ึง
อาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดขดัได้

7. ดูท่ีถาดป้อนกระดาษท่ีเปิดอยูแ่ละมองหาลูกกล้ิงดึงกระดาษสีเทา คุณอาจตอ้งใชไ้ฟส่องเพื่อใหม้องเห็นพื้นท่ีดงักล่าว

8. ค่อยๆ จุ่มผา้ฝ้ายผนืยาวลงในนํ้าด่ืมหรือนํ้ากลัน่และบีบนํ้าออกใหผ้า้เปียกหมาดๆ

9. กดผา้ลงบนลูกกล้ิง และจากนั้นใชน้ิ้วมือของคุณหมุนลกูกล้ิงข้ึน ใชแ้รงกดพอประมาณเพื่อนาํฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกออก

10. ปรับตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษลง

11. รอประมาณ 10 หรือ 15 นาทีเพื่อใหลู้กกล้ิงแหง้

12. เสียบปลัก๊สายไฟเขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

13. เสียบสาย USB เขา้กบัเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง หากจาํเป็น

14. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์
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ปัญหาหัวพมิพ์
ตรวจสอบว่าหัวพมิพ์มปัีญหาหรือไม่

ในการตรวจสอบวา่หวัพิมพมี์ปัญหาหรือไม่นั้น ใหต้รวจสอบสถานะของไฟ หัวพมิพ์ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ไฟแสดงสถานะ ในหนา้ 7

แก้ไขปัญหาของหัวพมิพ์

ข้อความแจ้งเตอืน คาํแนะนาํน้ี◌่สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในส่วนน้ีเท่านั้น หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

หากเกิดขอ้ผดิพลาดหลงัจากติดตั้งหวัพิมพ ์หรือหากขอ้ความระบุวา่มีปัญหาเก่ียวกบัหวัพิมพ ์ใหล้องนาํหวัพิมพอ์อก ตรวจสอบวา่นาํเทปพลาสติกป้องกนัและหวัเสียบออก
จากหวัพิมพแ์ต่ละหวัพิมพแ์ลว้ จากนั้นใส่หวัพิมพก์ลบัเขา้ไปอีกคร้ัง หากยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน้ี ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือ สาํหรับ
ขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 66

วธีิยนืยนัว่าได้ทาํการตดิตั้งหัวพมิพ์อย่างถูกต้อง

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้

2. ปิดแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก แลว้หมุนถาดรับกระดาษออกตามเขม็นาฬิกาเพื่อใส่ถาดลงในเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดและติดตั้งหวัพิมพใ์หม่

a. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์
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b. เปิดฝาครอบหวัพิมพ ์กดปุ่ม เร่ิมทาํงานใหม่ ( ) คา้งไวป้ระมาณสามวนิาที รอจนกวา่แคร่พิมพจ์ะเล่ือนไปตรงกลางและหยดุเคล่ือนท่ี

ข้อความแจ้งเตอืน หลงัจากท่ีคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้ อยา่เปิดสลกัหวัพิมพย์กเวน้เป็นการปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

c. ดนัลงเพื่อเปิดสลกัหวัพิมพ์

d. กดลงเพื่อปลดหวัพิมพอ์อกจากแคร่

e. นาํหวัพิมพอ์อกจากแคร่
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f. ตรวจสอบวา่มีหวัเสียบติดอยูท่ี่ดา้นบนของหวัพิมพห์รือเทปพลาสติกอยูท่ี่หนา้สมัผสัของหวัพิมพห์รือไม่ ถอดหวัเสียบและแกะเทปออกจากหวัพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มแตะหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนหวัพิมพ์

g. เล่ือนหวัพิมพเ์ขา้ไปในช่องเสียบจนกระทัง่ไดย้นิเสียงคลิก

h. ปิดสลกัหวัพิมพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คุณปิดสลกัหวัพิมพไ์วส้นิท เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ เช่น แคร่ตลบัหมึกคา้ง

i. ปิดฝาครอบหวัพิมพ์
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j. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

4. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา
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ปัญหาการพมิพ์
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาหน้าทีไ่ม่พมิพ์ (พมิพ์ไม่ได้)

HP Print and Scan Doctor HP Print and Scan Doctor เป็น Utility ท่ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ:  ยทิูลิตีน้ีสามารถใชไ้ดก้บัระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

แกไ้ขปัญหาเคร่ืองไม่พิมพง์าน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor และตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาพมิพ์ไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (Windows)

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจาก ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์และแกปั้ญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. ดึงสายเคเบิล USB ท่ีต่อระหวา่งคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพอ์อก แลว้จึงเช่ือมต่อสายเคเบิล USB อีกคร้ัง

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิการตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหเ้ลือก Windows System (ระบบ Windows) จากรายช่ือแอป 
ใหเ้ลือก Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ี View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ ภายใต ้
Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

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

b. ดบัเบิลคลิกหรือคลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพข์องคุณแลว้เลือก See what's printing (ดูงานท่ีกาํลงัพิมพอ์ยู)่ เพื่อเปิดคิวการพิมพ์

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

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้
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วธีิการตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีถู่กต้องไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์ค่าเร่ิมต้น

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหเ้ลือก Windows System (ระบบ Windows) จากรายช่ือแอป 
ใหเ้ลือก Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ี View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ ภายใต ้
Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

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

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

วธีิการรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

Windows 10

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหเ้ลือก Windows Administrative Tools (เคร่ืองมือดูแลจดัการของ 
Windows) จากรายการแอป และจากนั้นเลือก Services (บริการ) 

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

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

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

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบทางลดั แลว้คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า)

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

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

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

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

vi. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิกหรือแตะ OK (ตกลง)
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Windows 7

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

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

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

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

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

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพค่์าเร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

วธีิการลบควิการพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหเ้ลือก Windows System (ระบบ Windows) จากรายช่ือแอป 
ใหเ้ลือก Control Panel (แผงควบคุม) และจากนั้นคลิกท่ี View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ ภายใต ้
Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)

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

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

b. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพข์องคุณเพื่อเปิดคิวการพิมพ์

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

d. ถา้ยงัมีเอกสารอยูใ่นคิว ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลองพิมพอี์กคร้ังหลงัจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเรียบร้อยแลว้

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพื่อดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้มูลคา้งอยู ่จากนั้นจึงลองพิมพอี์กคร้ัง

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (OS X และ macOS)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่
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3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

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

b. คลิกปุ่ม Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ)์

c. คลิกท่ีงานพิมพเ์พื่อเลือก

ใชปุ่้มต่อไปน้ีเพื่อจดัการกบังานพิมพ์

● Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพท่ี์เลือก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพิมพท่ี์เลือกไวช้ัว่คราว

● Resume (กลบัสู่การทาํงาน): พิมพง์านท่ีหยดุไวช้ัว่คราวต่อไป

● Pause Printer (หยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราว): หยดุงานพิมพท์ั้งหมดในคิวการพิมพช์ัว่คราว

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

คาํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพส่์วนใหญ่ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพอ์อนไลน์

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

หมายเหตุ: เพื่อป้องกนัหวัพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ข้อมูลจาํเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ จะดบัลง 

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (Windows)

1. ตรวจสอบวา่คุณใชห้วัพิมพแ์ละหมึกของแทข้อง HP

● ตอ้งเติมหมึกเหนือเสน้ตํ่าสุดลงในถงัหมึกทุกถงั

● ใหท้าํการเติมถงัหมึกหากระดบัหมึกอยูท่ี่ขีดตํ่าสุ◌ึด

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

● เพื่อคุณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด ควรใชก้ระดาษ HP คุณภาพสูง หรือกระดาษท่ีตรงตามมาตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 15

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP 

● จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํ
เฉพาะกระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วย
ป้องกนักระดาษภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ
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3. ตรวจสอบซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพเ์พื่อดูวา่ มีการตั้งค่าการพิมพไ์วอ้ยา่งเหมาะสมสาํหรับประเภทกระดาษที่คุณตอ้งการใช ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าการ
พิมพ ์โปรดดูท่ี เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 30

4. ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

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

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก พมิพ์ และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox 
(กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ จะปรากฎข้ึน

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

เคร่ืองพิมพพ์ิมพห์นา้การปรับตาํแหน่ง

e. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อปรับแนวตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับแนวตลบัหมึกพิมพใ์นภายหลงั

5. พิมพห์นา้การวเิคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

วธีิการพมิพ์หน้าการวเิคราะห์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

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

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก พมิพ์ และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox 
(กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวเิคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพื่อพิมพห์นา้
การวเิคราะห์
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6. ตรวจสอบกล่องสีนํ้าเงินเขียว สีแดงม่วง สีเหลืองและสีดาํพร้อมกบัเน้ือหาอ่ืนบนหนา้การวเิคราะห์

7. ทาํความสะอาดหวัพิมพ ์หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวเิคราะห์

การทาํความสะอาดหัวพมิพ์

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหส้ิ้นเปลืองหมึกและหวัพิมพจ์ะมีอายกุารใชง้านท่ีสั้น
ลง

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 18
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c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก พมิพ์ และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer 
Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิกท่ี Clean Cartridges (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบน
หนา้จอ

8. หากยงัพบปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพห์ลงัจากทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งหวัพิมพแ์ลว้ ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 66

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (OS X และ macOS)

1. ตรวจสอบวา่คุณใชห้วัพิมพแ์ละหมึกของแทข้อง HP

● ตอ้งเติมหมึกเหนือเสน้ตํ่าสุดลงในถงัหมึกทุกถงั

● ใหท้าํการเติมถงัหมึกหากระดบัหมึกอยูท่ี่ขีดตํ่าสุ◌ึด

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

● เพื่อคุณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด ควรใชก้ระดาษ HP คุณภาพสูง หรือกระดาษท่ีตรงตามมาตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 15

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP 

● จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํ
เฉพาะกระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วย
ป้องกนักระดาษภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

3. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้

4. ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์

หากต้องการปรับแนวหัวพมิพ์จากซอฟต์แวร์

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิกท่ี Align (ปรับแนว) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

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

5. พิมพห์นา้ทดสอบ
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การพมิพ์หน้าทดสอบ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

6. หากหนา้การวนิิจฉยัแสดงเสน้ร้ิวหรือมีขอ้ความหรือกล่องสีหายไป ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยอตัโนมติั

หากต้องการทาํความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด Letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

c. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากรายการอุปกรณ์ท่ีอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ฉพาะเม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้น
ลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดทั้งหมดแลว้ ใหล้องทาํการปรับตาํแหน่งหวัพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพ์
หลงัจากทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 66

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

● ฝาครอบหวัพิมพต์อ้งปิดอยูเ่ม่ือเร่ิมพิมพ์

เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

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

วธีิการแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน

● ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากวธีิดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํหรับอพัเดตผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลสนบัสนุนล่าสุด โปรดไปท่ีเวบ็ไซตฝ่์ายสนบัสนุนเคร่ืองพิมพท่ี์ www.support.hp.com ฝ่ายสนบัสนุนออนไลนข์อง HP มี
ตวัเลือกหลายหลายแบบในการช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพข์องคุณ:

ไดรเวอร์ & ดาวน์โหลด: ดาวนโ์หลดไดรเวอร์และอพัเดตซอฟตแ์วร์ รวมถึงคู่มือผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลประกอบท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

ฟอรัมบริการสนับสนุนของ HP: ไปท่ีฟอร่ัมฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อหาคาํตอบเก่ียวกบัประเดน็คาํถามทัว่ไป คุณสามารถดูคาํถามท่ีลูกคา้ HP คนอ่ืนโพสตไ์ว ้หรือ
ลงช่ือเขา้ใชแ้ละตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นของตวัเอง

การแก้ไขปัญหา: ใชเ้คร่ืองมือออนไลนข์อง HP เพื่อตรวจหาเคร่ืองพิมพข์องคุณและหาวธีิแกไ้ข

ตดิต่อ HP

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

คุยกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนลกูคา้ของ HP ทางออนไลน์

โทรหาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนลกูคา้ของ HP

เม่ือติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรุณาเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ี:

● ช่ือผลิตภณัฑ ์(อยูท่ี่เคร่ืองพิมพ ์เช่น HP Ink Tank 115)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นฝาปิดดา้นหนา้)

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

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

ส่วนน้ีจะมีขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค และขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลในท่ีน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ลกัษณะเฉพาะ

● ประกาศขอ้บงัคบั

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
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ลกัษณะเฉพาะ
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซตฝ่์ายสนบัสนุนของ HP ท่ี www.support.hp.com

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

● สามารถตรวจสอบความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์และระบบไดจ้ากในไฟล ์Readme ซ่ึงจะอยูใ่นแผน่ซีดีซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP (หากมี) และคุณ
สามารถไปท่ี www.support.hp.com เพื่อตรวจสอบการอปัเดตล่าสุดได้

ลกัษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม

● ช่วงอุณหภมิูการใชง้านท่ีแนะนาํ: 15℃ ถึง 30℃ (59℉ ถึง 86℉)

● ช่วงอุณหภมิูการใชง้านท่ียอมรับได:้ 5℃ ถึง 40℃ (41℉ ถึง 104℉)

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

● ช่วงอุณหภมิูขณะไม่มีการใชง้าน (ระหวา่งการเกบ็รักษา): -40℃ ถึง 60℃ (-40℉ ถึง 140℉)

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่งานท่ีออกจากเคร่ืองพิมพอ์าจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ม. เพื่อลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

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

● ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 20 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผน่

ความจุของถาดรับกระดาษออก

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

● ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 20 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผน่

ขนาดกระดาษ

● หากตอ้งการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

นํา้หนักกระดาษ

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

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

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 300 กรัม/ตารางเมตร (145 ปอนด)์

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์

● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสาร

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ความละเอยีดในการพมิพ์

● สาํหรับความละเอียดการพิมพท่ี์เคร่ืองรองรับ ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซตส์นบัสนุนเคร่ืองพิมพท่ี์ www.support.hp.com

ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง

● หากเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้คุณจะอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง HP
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ประกาศข้อบังคบั
เคร่ืองพิมพมี์คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● ผลิตภณัฑท่ี์มีอะแดปเตอร์ AC ต่อพว่ง

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคบั
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการระบุรหสัประจาํตวัตามขอ้บงัคบั จึงมีการกาํหนดหมายเลขแบบจาํลองขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณ โปรดอยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขแบบ
จาํลองขอ้บงัคบัน้ีกบัช่ือทางการตลาดหรือหมายเลขผลิตภณัฑ์

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.

● 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.

 NOTE: If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable 

is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

Modifications (part 15.21)

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.

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

ประกาศข้อบังคบัของสหภาพยุโรป

ผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมาย CE เป็นไปตามกฎระเบียบของ EU และมาตรฐานความสอดคลอ้งท่ีเก่ียวขอ้งของยโุรป แถลงการณ์ปฏิบติัตามมาตรฐานมีระบุไวใ้นเวบ็ไซตต่์อ
ไปน้ี

www.hp.eu/certificates (คน้หาจากช่ือรุ่นของผลิตภณัฑห์รือหมายเลขแบบจาํลองบงัคบั (RMN) ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากฉลากแจง้ขอ้บงัคบั) 

ผูติ้ดต่อสาํหรับเร่ืองเก่ียวกบัขอ้บงัคบัคือ HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany

ผลติภณัฑ์ทีม่อีะแดปเตอร์ AC ต่อพ่วง
ผลิตภณัฑน้ี์จะมีคุณสมบติัตาม CE เม่ือใชก้บัอะแดปเตอร์ AC ของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมาย CE เท่านั้น
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โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการออกแบบสาํหรับการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถ้กูจาํกดัใหอ้ยูใ่นปริมาณ
ท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกไดอ้ยา่งสะดวก 
ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อ
ประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเวบ็ไซตเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มของ HP ท่ี:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

● เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

● กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การใชไ้ฟฟ้า

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● การกาํจดัขยะสาํหรับประเทศบราซิล

● สารเคมี

● ประกาศขอ้กาํหนดปัจจุบนัเก่ียวกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารตอ้งหา้ม (ไตห้วนั)

● ตารางสาร/ธาตุท่ีเป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จีน) 

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● ประกาศการจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ตุรกี)

● EPEAT

● ขอ้มูลสาํหรับผูใ้ชเ้ก่ียวกบั SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

● ป้ายประหยดัพลงังานจีน สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสาํเนา

เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลือใหลู้กคา้ของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมและแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP 

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

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

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพื่อใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั
คุณสามารถดูเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั ขอ้มูลความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มไดท่ี้ www.hp.com/go/ecodata หรือส่งคาํขอเพื่อ
ขอรับขอ้มูล

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

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

โครงการรีไซเคลิวสัดุองิค์เจท็ HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภมิูภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี:

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

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

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

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

การกาํจดัขยะสําหรับประเทศบราซิล

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

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

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

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

www.hp.com.br/reciclar

สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสารเคมีในผลิตภณัฑข์องเราแก่ลูกคา้เสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เช่น ระเบียบของสภาและคณะมนตรียโุรป
หมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถอ่านรายงาน
ขอ้มูลดา้นสารเคมีของผลิตภณัฑน้ี์ไดท่ี้: www.hp.com/go/reach
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ประกาศข้อกาํหนดปัจจุบันเกีย่วกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารต้องห้าม (ไต้หวนั)
限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 

ethers

(PBDE)

外殼和紙匣

(External Casings and Trays)

O O O O O O

電線 (Cables) O O O O O O

印刷電路板

(Printed Circuit Boards)

－ O O O O O

列印引擎(Print Engine) － O O O O O

列印機組件 (Print Assembly) － O O O O O

噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies)

O O O O O O

列印機配件 (Print Accessory) － O O O O O

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.〝O〞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: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

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

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

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

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

外壳和托盘 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。

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

ข้อมูลสําหรับผู้ใช้เกีย่วกบั SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)
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。

ป้ายประหยดัพลงังานจนี สําหรับเคร่ืองพมิพ์ แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสําเนา
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

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
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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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