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1 เริม่ต้นใชง้าน

ค ูม่อืผ ู้ ใชฉ้บับนีจ้ะแสดงรายละเอยีดเก ี่ยวกับวธิ ี ใชเ้คร ือ่งพมิพแ์ละการแก ้ ไขปญหาตา่งๆ

● การเขา้ใชง้าน

● HP EcoSolutions (โซลชัูนรกัษส์ ิง่แวดลอ้มของ HP)

● ร ูจั้กกับสว่นประกอบตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์

● การใชแ้ผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

● HP Digital Solutions

● ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ

● ใสก่ระดาษ

● การใชถ้าดกระดาษ

● การป้อนตน้ฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

● ป้อนตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ

● การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์

● เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

● ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

● การปิดเคร ือ่งพมิพ ์ 
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การเขา้ใชง้าน
เคร ือ่งพมิพจ์ะมคีณุสมบัตติา่งๆ เพ ื่อใหผ้ ู้ ใชง้านท ีพ่กิารสามารถใชง้านได ้

● การมองเห็น

ผ ู้ ใชท้ ีม่คีวามพกิารทางสายตาหรอืมคีวามสามารถในการมองเหน็ตํ่าสามารถใชซ้อฟตแ์วรข์อง HP โดยใชตั้วเลอืกและ
คณุสมบัตคิวามสามารถในการเขา้ใชง้านของระบบปฏบัิตกิารท ีค่ณุใชอ้ย ู ่ซอฟตแ์วรยั์งสนับสนุนเทคโนโลยเีพ ื่อใหค้วามชว่ย
เหลอืโดยสว่นใหญ ่เชน่ โปรแกรมอา่นหนา้จอ โปรแกรมอา่นอักษรเบรลล ์และโปรแกรมแปลงเสยีงเป็นขอ้ความ สาํหรบัผ ู้ ใชท้ ี่
ตาบอดส ีปุ่ มและแทบ็สที ี่ ใช ้ ในซอฟตแ์วรข์อง HP จะมขีอ้ความหรอืป้ายช ื่อไอคอนท ีส่ ือ่ถงึการใชง้านอยา่งเหมาะสม

● การเคล่ือนไหว

สาํหรบัผ ู้ ใชท้ ีม่คีวามบกพรอ่งทางการเคล ื่อนไหวจะสามารถใชฟ้งกชั์นตา่งๆ ของซอฟตแ์วรข์อง HP ได ้ โดยใชค้าํสัง่จากแป้น
พมิพ ์ นอกจากนี้ ซอฟตแ์วรข์อง HP ยังสนับสนุนตัวเลอืกการเขา้ใชง้านของ Windows เชน่ StickyKeys, ToggleKeys, 
FilterKeys และ MouseKeys ดว้ย ผ ู้ ใชท้ ีม่คีวามแขง็แรงและการเขา้ถงึไดอ้ยา่งจาํกัด สามารถใชง้านฝาครอบเคร ือ่งพมิพ ์ 
ปุ่ มตา่ง ๆ ถาดกระดาษ และตัวปรบัแนวกระดาษได ้ โดยไมม่ปีญหา

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโซลชัูนการชว่ยสาํหรบัการเขา้ถงึสาํหรบัผลติภัณฑ ์HP ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Accessibility และ Aging 
(www.hp.com/accessibility)
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HP EcoSolutions (โซลูชนัรกัษส์ิง่แวดล้อมของ HP)
HP มุง่ม่ันท ีจ่ะชว่ยเหลอืคณุในการดแูลรกัษาส ิง่แวดลอ้มอยา่งดที ีส่ดุ และชว่ยใหค้ณุสามารถทาํการพมิพ ์ไดอ้ยา่งเป็นมติรตอ่ส ิง่
แวดลอ้ม—ทัง้ท ีบ่า้นหรอืท ีท่าํงาน

ดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับหลักเกณฑด์า้นส ิง่แวดลอ้มท ี ่HP ปฏบัิตติามระหวา่งกระบวนการผลติไดท้ ี ่โปรแกรมควบคมุ
ผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม สาํหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโครงการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP โปรดไปท ี ่www.hp.com/
ecosolutions

● การจัดการดา้นพลังงาน

● โหมดเงยีบ

● ประหยัดอปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงสาํหรบัการพมิพ ์

การจัดการด้านพลังงาน
ใช ้โหมดสลีป ปิดอัตโนมัติ และ ต้ังเวลาเปิด/ปิด เพ ื่อชว่ยประหยัดไฟ

โหมดสลีป

การใชพ้ลังงานจะลดลงเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดสลปี หลังจากการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ในครัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดสลปี
หลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนานหา้นาท ี

ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้ ในการเปล ี่ยนระยะเวลาไม่ ใชง้านกอ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดสลปี

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่

2. กดเลอืก Sleep Mode (โหมดสลปี) จากน้ันกดเลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ

ปิดอัตโนมัติ

คณุลักษณะนีจ้ะปิดเคร ือ่งพมิพห์ลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 8 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ จะปิดใช ้
งานฟงกชั์นทัง้หมดของเคร ือ่งพมิพ ์ดังน้ัน คณุจะตอ้งใชป้ ุ่ ม Power (เปิด/ปิดเคร ือ่ง) ในการเปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

หากเคร ือ่งพมิพข์องคณุสนับสนุนคณุลักษณะการประหยัดพลังงานนี้ จะมกีารเปิดหรอืปิดใชง้าน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ โดย
อัตโนมัต ิข ึน้อย ูกั่บความสามารถของเคร ือ่งพมิพแ์ละตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่ แมว้า่จะมกีารปิดใชง้าน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ 
เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดสลปีหลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 5 นาทเีพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน

● จะมกีารเปิดใชง้าน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ เม ื่อมกีารเปิดใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมม่คีวามสามารถดา้นเครอืขา่ย 
โทรสาร หรอื Wi-Fi Direct หรอืไมม่กีารใชค้วามสามารถเหลา่นี้

● จะมกีารปิดใชง้าน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ เม ื่อมกีารเปิดใชค้วามสามารถระบบไรส้ายหรอื Wi-Fi Direct หรอืเม ื่อเคร ือ่งพมิพ ์
ท ีม่คีวามสามารถดา้นโทรสาร USB หรอืเครอืขา่ยอเีทอรเ์นต็ในการสรา้งการเช ื่อมตอ่โทรสาร USB หรอืเครอืขา่ยอเีทอรเ์นต็

การต้ังเวลาเปิดและปิด

ใชค้ณุสมบัตนิี้เพ ื่อเปิดหรอืปิดเคร ือ่งพมิพ ์ในวันท ีเ่ลอืกไว ้ โดยอัตโนมัต ิตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถตัง้เวลาเคร ือ่งพมิพ ์ใหเ้ปิดเวลา 
8.00 น. และปิดเวลา 20.00 น. ตัง้แตวั่นจันทรถ์งึวันศกุร ์ ดว้ยวธินีี้ คณุจะประหยัดพลังงานในชว่งกลางคนืและสดุสปัดาห ์

ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้ ในการตัง้เวลาและวันเพ ื่อเปิดและปิด
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1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่

2. สมัผัสท ี ่ต้ังเวลาเปิด/ปิด

3. แตะปุ่ มสลับท ีอ่ย ูถั่ดจาก ต้ังเวลาเปิด หรอื ต้ังเวลาปิด เพ ื่อเปิด

4. แตะตัวเลอืกเวลา แลว้ปฏบัิตติามขอ้ความบนหนา้จอเพ ื่อตัง้วันท ีแ่ละเวลาท ีต่อ้งการปิดและเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: ปิดเคร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูวธิทีกุครัง้ โดยใช ้Schedule Off (ตัง้เวลาปิด) หรอื  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) ซ ึง่อย ูท่าง

ดา้นซา้ยของเคร ือ่งพมิพ ์

หากคณุปิดเคร ือ่งพมิพ ์ไมถ่กูตอ้ง แครต่ลับหมกึพมิพอ์าจไมเ่ล ื่อนกลับไปยังตาํแหน่งท ีถ่กูตอ้ง และเป็นสาเหตใุหเ้กดิปญหากับต
ลับหมกึพมิพแ์ละคณุภาพงานพมิพ ์ได้

หา้มปิดเคร ือ่งพมิพข์ณะมตีลับหมกึพมิพท์ ีห่มกึหมดโดยเดด็ขาด HP แนะนําใหค้ณุเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพท์ ีห่มกึหมดโดยเรว็ท ีส่ดุ
เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปญหาดา้นคณุภาพงานพมิพ ์และอาจเกดิการใชห้มกึมากข ึน้จากตลับหมกึพมิพท์ ีเ่หลอือย ู ่หรอืทาํใหร้ะบบหมกึพมิพ ์
เสยีหายได ้

โหมดเงียบ
โหมดเงยีบทาํใหพ้มิพช์า้ลง เนื่ องจากตอ้งลดระดับเสยีงโดยรวมโดยไม่ ใหส้ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ จะสามารถใชง้านได ้
เฉพาะเม ื่อพมิพบ์นกระดาษเปลา่เทา่น้ัน นอกเหนอืจากนี้ จะมกีารปิดใชง้านโหมดเงยีบหากคณุกาํลังพมิพ โ์ดยใชค้ณุภาพการพมิพ ์
ท ีด่ที ีส่ดุหรอืสาํหรบังานนําเสนอ ในการลดเสยีงพมิพ ์ ใหเ้ปิดโหมดเงยีบ ในการพมิพท์ ีค่วามเรว็ปกต ิใหปิ้ดโหมดเงยีบ โหมดเงยีบจะปิด
ใชง้านในคา่เร ิม่ตน้

หมายเหตุ: โหมดเงยีบจะไมท่าํงานหากคณุพมิพภ์าพถา่ยหรอืซองจดหมาย

คณุสามารถตัง้เวลาพมิพ ์ได ้ โดยเลอืกเวลาพมิพ ์ในโหมดเงยีบ เชน่ ตัง้เวลาเคร ือ่งพมิพ ์ใหอ้ย ู่ ในโหมดเงยีบตัง้แตเ่วลา 22.00 น. ถงึ 
8.00 น. ทกุวัน

หากต้องการเปิดใช้ โหมดเงียบจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก โหมดเงียบ

3. สมัผัสปุ่ มสลับท ีอ่ย ูถั่ดจาก Quiet Mode (โหมดสลปี) เพ ื่อเปิดใช ้

การสร้างกําหนดการสาํหรบัโหมดเงียบจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก โหมดเงียบ

3. เปิดใช ้โหมดเงียบ

4. แตะท ีป่ ุ่ มสลับซ ึง่อย ูถั่ดจาก Schedule (การตัง้เวลา) เพ ื่อเปิดใชง้าน และจากน้ันเปล ี่ยนเวลาเร ิม่ตน้และเวลาส ิน้สดุของการตัง้
เวลา
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หากต้องการเปิดใช้ โหมดเงียบในระหวา่งท่ีเครือ่งพิมพกํ์าลังพิมพอ์ยู่

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหเ้ลอืกงานพมิพ ์
ปจจบัุนท ีอ่ย ูร่ะหวา่งดาํเนนิการ

2. บนหนา้จอการพมิพ ์ ใหส้มัผัส  (โหมดเงยีบ) เพ ื่อเปิดใช ้

หมายเหตุ: สามารถเปิดใช ้ โหมดเงยีบเฉพาะหลังจากท ีม่กีารพมิพห์นา้ปจจบัุนแลว้ และจะใชเ้ฉพาะสาํหรบังานพมิพป์จจบัุนเ
ทา่น้ัน

การเปิดปิดโหมดเงียบจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิ โหมดเงียบ

3. เลอืก On (เปิด) หรอื Off (ปิด)

4. คลกิท ี ่Save Settings (บันทกึการตัง้คา่)

การเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจากเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) 

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server

2. คลกิท ีแ่ทบ็ Settings (การต้ังคา่)

3. ในสว่น Preferences (คา่กําหนด) ใหเ้ลอืก โหมดเงียบ และจากน้ัน เลอืก On (เปิด) หรอื Off (ปิด)

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)

ประหยัดอุปกรณ์ ใชส้ิน้เปลืองสาํหรบัการพิมพ ์
หากตอ้งการประหยัดอปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงสาํหรบัการพมิพ ์ เชน่ หมกึพมิพแ์ละกระดาษ ลองทาํตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

● ร ี ไซเคลิโดยใชต้ลับหมกึพมิพข์องแทข้อง HP ผา่น HP Planet Partners สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่www.hp.com/
recycle

● ใชก้ระดาษอยา่งคุม้คา่โดยพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

● เปล ี่ยนคณุภาพการพมิพ ์ในโปรแกรมควบคมุเคร ือ่งพมิพเ์ป็นการตัง้คา่เอกสารรา่ง การตัง้คา่เอกสารรา่งจะใชห้มกึพมิพน์อ้ย
ลง

● อยา่ทาํความสะอาดหัวพมิพ โ์ดยไมจ่าํเป็น เนื่ องจากจะทาํใหเ้ปลอืงหมกึและทาํใหต้ลับหมกึพมิพม์อีายกุารใชง้านสัน้ลง
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รูจั้กกับสว่นประกอบต่างๆ ของเครือ่งพิมพ ์
เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● มมุมองดา้นบนและดา้นหนา้

● อปุกรณส์ ิน้เปลอืงสาํหรบัการพมิพ ์

● ภาพดา้นหลัง

มุมมองด้านบนและด้านหน้า

1 ตัวป้อนกระดาษ

2 ตัวปรบัความกวา้งกระดาษของตัวป้อนกระดาษ

3 ถาดป้อนเอกสาร

4 สว่นขยายชอ่งกระดาษออกของอปุกรณป้์อนเอกสาร

5 ฝาปิดสแกนเนอร ์

6 กระจกสแกนเนอร ์

7 ถาดรบักระดาษ

8 แกนรองรบัของถาดรบักระดาษออก

9 ถาดป้อนกระดาษ / ถาดท ี ่1

10 ถาดป้อนกระดาษ / ถาดท ี ่2

11 พอรต์ USB ดา้นหนา้
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12 ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)

13 ฝาปิดดา้นหนา้

14 หนา้จอแผงควบคมุ

อุปกรณส์ิน้เปลืองสาํหรบัการพิมพ ์

1 ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

2 ฝาปิดดา้นหนา้

3 หัวพมิพ ์

4 ตลับหมกึพมิพ ์

หมายเหตุ: ควรจัดเกบ็ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อป้องกันปญหาคณุภาพงานพมิพห์รอืความเสยีหายท ีอ่าจเกดิข ึน้กับห
ัวพมิพ ์หลกีเล ี่ยงการนําอปุกรณส์ ิน้เปลอืงออกมาเป็นเวลานาน หา้มปิดเคร ือ่งพมิพข์ณะท ี่ ไมม่ตีลับหมกึพมิพอ์ย ู่
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ภาพด้านหลัง

1 พอรต์แฟกซ ์ 

2 พอรต์แฟกซ ์ 

3 พอรต์ USB ดา้นหลัง

4 พอรต์เครอืขา่ย Ethernet

5 ฝาปิดดา้นหลัง

6 ชอ่งเสยีบสายไฟ
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การใชแ้ผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์
เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ยกแผงควบคมุข ึน้

● ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะตา่งๆ

● ปุ่ มฟงกชั์น

● ไอคอนแดชบอรด์

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์

ยกแผงควบคุมข้ึน
คณุสามารถยา้ยแผงควบคมุเพ ื่อใหส้ามารถใชง้านไดง้า่ยย ิง่ข ึน้

● ดันสว่นบนของแผงควบคมุเพ ื่อยกข ึน้

หมายเหตุ: เล ื่อนแผงควบคมุกลับตาํแหน่งเดมิโดยการกดลงดา้นลา่ง จนกระทัง่กลับเขา้ท ี่

ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ
ไดอะแกรมและตารางท ีเ่ก ี่ยวขอ้งดังตอ่ไปนีจ้ะแสดงขอ้มลูอา้งองิโดยยอ่เก ี่ยวกับคณุสมบัตขิองแผงควบคมุสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์
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หมายเลข ชื่อและคําอธบิาย

1 ไฟสถานะระบบไรส้าย: แสดงถงึสถานะการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

● ไฟสวา่งสฟ้ีาบง่ช ีว้า่มกีารสรา้งการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายข ึน้แลว้ และคณุสามารถพมิพง์านได ้

● ไฟท ีก่ะพรบิชา้ ๆ ซ ึง่มจัีงหวะหยดุพักอยา่งชัดเจน หมายความวา่ขณะนี้เปิดระบบไรส้ายอย ู ่แตยั่งไม่ ไดร้บัการกาํหนดคา่ หากตอ้งการเช ื่อมตอ่
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ ดทู ี ่การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการส ือ่สารไรส้าย

● ไฟกะพรบิชา้ๆ แสดงวา่ระบบไรส้ายเปิดอย ู ่แต่ ไมม่กีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ เคร ือ่งพมิพข์องคณุตัง้อย ูภ่ายใน
พ ืน้ท ีข่อบขา่ยครอบคลมุของสญัญาณไรส้าย

● ไฟกะพรบิถ ี่ๆ แสดงวา่ระบบไรส้ายเกดิขอ้ผดิพลาด ดขูอ้ความบนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพ ์

● หากไฟแสดงสถานะระบบไรส้ายดับลง แสดงวา่มกีารปิดใชร้ะบบไรส้าย

2 Back button (ปุ่ มยอ้นกลับ): กลับไปยังเมนกูอ่นหนา้นี้

3 Home button (ปุ่ มหนา้หลัก): กลับไปยังหนา้จอหลักจากหนา้จออื่นๆ

4 Help button (ปุ่ มวธิ ี ใช)้: เปิดเมนวูธิ ี ใชเ้ม ื่ออย ูบ่นหนา้จอหลัก หรอืแสดงเนื้อหาวธิ ี ใชห้ากม ี ใหเ้ลอืกใชส้าํหรบัการดาํเนนิการปจจบัุน เม ื่ออย ูบ่นหนา้จออื่น

ปุ่มฟงกช์นั

ปุ่มฟงกช์นั วัตถปุระสงค์

งาน Smart เขา้ถงึรายงานใชบ้อ่ยท ีบั่นทกึไว ้คณุสามารถสรา้งรายการโดยใชแ้อป HP Smart และบันทกึรายการดังกลา่วไว ้ ในเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ให ้ ไปท ี:่

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

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

การทําสาํเนา ถา่ยสาํเนาเอกสาร บัตรประจาํตัว หรอืภาพถา่ย

การสแกน สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอเีมล แฟลชไดรฟ ์USB โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย SharePoint หรอืคอมพวิเตอร ์

ภาพถา่ย พมิพภ์าพถา่ยจากแฟลชไดรฟ ์USB
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ปุ่มฟงกช์นั วัตถปุระสงค์

Fax (โทรสาร) ตัง้คา่แฟกซ ์ สง่แฟกซ ์ หรอืพมิพแ์ฟกซท์ ี่ ไดร้บัอกีครัง้

แอพพลิเคชนั การเขา้ถงึโปรแกรมสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

ไอคอนแดชบอรด์
แดชบอรด์บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะชว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึไอคอนบนจอแสดงผล ตรวจสอบสถานะของเคร ือ่งพมิพ ์ หรอื
ตรวจสอบและจัดการงานเคร ือ่งพมิพป์จจบัุนและท ีม่กีารกาํหนดการไว้

หากตอ้งการเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลง  จากดา้นบนของหนา้จอบนแผงควบคมุ

ไอคอน วัตถปุระสงค์

Setup (การตัง้คา่): แสดงหนา้จอการตัง้คา่สาํหรบัเปล ี่ยนแปลงการกาํหนดลักษณะ การตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi Direct การตัง้คา่บรกิาร
ทางเวบ็ การตัง้คา่แฟกซ ์ และการตัง้คา่อ ื่นๆ สาํหรบัการบาํรงุรกัษา และการสรา้งรายงาน 

Wireless (ไรส้าย): แสดงสถานะเครอืขา่ยไรส้ายและตัวเลอืกเมน ูสาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการ
ส ือ่สารไรส้าย 

หมายเหตุ:  (Ethernet) และ  (Wireless (ไรส้าย)) จะไมป่รากฏข ึน้พรอ้มกัน การแสดงไอคอน Ethernet หรอืไอคอนเครอื

ขา่ยไรส้ายจะข ึน้อย ูกั่บการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ หากไมม่กีารตัง้คา่การเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์ไว ้แผง

ควบคมุสาํหรบัเคร ือ่งพมิพจ์ะแสดง  (Wireless (ไรส้าย)) ตามคา่เร ิม่ตน้

Ethernet: แสดงวา่มกีารเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย Ethernet อย ู ่และสามารถเขา้ใชง้านหนา้จอสถานะเครอืขา่ยได ้ โดยงา่ย

HP ePrint: แสดงเมน ูWeb Services Summary (สร◌ุปึบรกิารทางเวบ็) ซ ึง่คณุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดสถานะ ePrint 
เปล ี่ยนการตัง้คา่ ePrint หรอืดอูเีมลแอดเดรสของเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่HP ePrint 

Wi-Fi Direct: แสดงสถานะ ช ื่อ และรหัสผา่นสาํหรบั Wi-Fi Direct และจาํนวนอปุกรณท์ ีเ่ช ื่อมตอ่เขา้ คณุยังสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่
และพมิพค์ ูม่อื

หมกึพิมพ:์ แสดงระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: ขอ้ความเตอืนระดับหมกึและตัวแสดงจะใหข้อ้มลูโดยประมาณสาํหรบัการเตรยีมการเทา่น้ัน เม ื่อคณุไดร้บัขอ้ความเตอืน
วา่หมกึเหลอืนอ้ย ใหเ้ตรยีมตลับหมกึใหมเ่พ ื่อเปล ี่ยน เพ ื่อป้องกันความลา่ชา้ในการพมิพท์ ีอ่าจเกดิข ึน้ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งเปล ี่ยนตลับหมกึ
พมิพ ์ใหมจ่นกวา่เคร ือ่งจะแจง้เตอืนใหค้ณุดาํเนนิการ

ต้ังคา่กระดาษ: แสดงการตัง้คา่ขนาดและประเภทกระดาษสาํหรบัถาดป้อนกระดาษ คณุสามารถเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่กระดาษไดท้ ีน่ี่

Fax Status (สถานะโทรสาร): แสดงขอ้มลูสถานะสาํหรบัฟงกชั์น่ตอบรบัอัตโนมัติ, บันทกึการสง่โทรสาร และระดับเสยีงของโทรสาร

HP EcoSolutions: แสดงหนา้จอท ีค่ณุสามารถกาํหนดคา่คณุสมบัตสิ ิง่แวดลอ้มของเคร ือ่งพมิพบ์างประการได ้
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การเปล่ียนการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์
ใชแ้ผงควบคมุเพ ื่อเปล ี่ยนฟงกชั์นการทาํงานของเคร ือ่งพมิพแ์ละการตัง้คา่ พมิพร์ายงาน หรอืการขอรบัความชว่ยเหลอืสาํหรบั
เคร ือ่งพมิพ ์

คําแนะนํา: หากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอร ์ คณุยังสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ของเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชเ้คร ือ่งมอื
การจัดการเคร ือ่งพมิพ ์ในซอฟตแ์วร ์

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับเคร ือ่งมอื โปรดด ูเคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

การแก้ ไขคา่ปรบัต้ังสาํหรบัฟงกช์ัน่การทํางาน

หนา้จอ หนา้หลัก ของแผงควบคมุจะแสดงฟงกชั์น่การทาํงานตา่ง ๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ คณุสมบัตบิางประการของฟงกชั์น จะอนุญาต
ใหค้ณุเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ได ้

1. เลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการของฟงกชั์น เชน่ ถา่ยสาํเนาเอกสาร หรอื สแกนไปยังอุปกรณห์น่วยความจํา

2. หลังจากเลอืกฟงกชั์น่แลว้ ใหส้มัผัสท ี ่  ( Settings (การต้ังคา่) ) เล ื่อนผา่นการตัง้คา่ตา่งๆ ท ีม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้าน และจาก

น้ัน สมัผัสการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการเปล ี่ยนแปลง

3. ทาํตามคาํแนะนําท ีห่นา้จอแผงควบคมุเพ ื่อแก ้ ไขคา่

คําแนะนํา: กดเลอืก  (หนา้หลัก) เพ ื่อกลับไปท ีห่นา้จอ หนา้หลัก

การแก้ ไขคา่ของเครือ่งพิมพ ์

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพห์รอืพมิพร์ายงาน ให ้ ใชตั้วเลอืกท ีม่ ี ใหเ้ลอืกใช ้ ในเมน ูSetup (การตัง้คา่)

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืกและเล ื่อนไปตามหนา้จอตา่ง ๆ

3. กดเลอืกรายการหนา้จอเพ ื่อเลอืกหนา้จอหรอืตัวเลอืก

คําแนะนํา: กดเลอืก  (หนา้หลัก) เพ ื่อกลับไปท ีห่นา้จอ หนา้หลัก
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HP Digital Solutions
เคร ือ่งพมิพน์ี้มคีอลเลกชันโซลชัูนดจิติอลท ีส่ามารถชว่ยคณุทาํงานไดง้า่ยข ึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดจิทัิลโซลชัูนเหลา่นีร้วมถงึส ิง่ตอ่
ไปนี้:

● HP Digital Filing (รวมทัง้ Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) และ Scan to Email (สแกนสง่
อเีมล))

● HP Digital Fax (รวมถงึ Fax to Network Folder (โทรสารไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) และ Fax to E-mail (โทรสารไปยัง
อเีมล))

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● HP Digital Solutions คอือะไร

● ขอ้กาํหนด

● การตดิตัง้ HP Digital Solutions

● การใช ้HP Digital Solutions

HP Digital Solutions คืออะไร
HP Digital Solutions คอืชดุเคร ือ่งมอืท ีม่าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพน์ี้ ซ ึง่สามารถชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพผลผลติสาํหรบัสาํนักงาน
ของคณุได ้

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● HP Digital Filing

● HP Digital Fax

HP Digital Filing

HP Digital Filing รองรบังานสแกนในสาํนักงานทัว่ไปท ีม่เีสถยีรภาพ—เชน่เดยีวกับความสามารถในการจัดการเอกสารพ ืน้ฐาน 
และอเนกประสงค—์รองรบัผ ู้ ใชห้ลายรายผา่นเครอืขา่ย ดว้ย HP Digital Filing คณุเพยีงแคเ่ดนิไปท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ เลอืกตัวเลอืก
จากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันสแกนเอกสารโดยตรงไปยังโฟลเดอรค์อมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ยของคณุหรอืแชร ์ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็กับเพ ื่อนรว่มงานเป็นเอกสารแนบอเีมลโดยไมต่อ้งใชซ้อฟตแ์วรส์แกนเพ ิม่เตมิ

สามารถสง่เอกสารท ีส่แกนแลว้ไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยท ี่ ใชง้านรว่มกันสาํหรบัการเขา้กงึสว่นบคุคลหรอืแบบกล ุม่ หรอืสง่ไปยังอเีมล
แอดเดรสหนึ่งหรอืหลายรายสาํหรบัการใชง้านรว่มกันแบบรวดเรว็ นอกจากนี้ คณุสามารถกาํหนดการตัง้คา่การสแกนเฉพาะ
สาํหรบัปลายทางการสแกนแตล่ะรายการ ชว่ยใหค้ณุม่ันใจไดว้า่ได ้ ใชก้ารตัง้คา่ท ีด่ที ีส่ดุสาํหรบัแตล่ะงาน

HP Digital Fax

ดว้ย HP Digital Fax คณุสามารถบันทกึโทรสารแบบขาวดาํท ีเ่ขา้มาไปยังโฟลเดอรค์อมพวิเตอรบ์นเครอืขา่ยของคณุเพ ื่อความ
สะดวกในการจัดเกบ็และการใชง้านรว่มกันได ้หรอืคณุสามารถสง่ตอ่โทรสารผา่นอเีมล ซ ึง่คณุจะสามารถรบัโทรสารสาํคัญไดจ้ากทกุ
ท ีข่ณะทาํงานนอกสาํนักงาน

นอกเหนอืจากนี้ คณุยังสามารถปิดใชก้ารพมิพแ์ฟกซทั์ง้หมดได—้เพ ื่อประหยัดงบประมาณในการซ ือ้กระดาษและหมกึพมิพ ์ รวม
ทัง้ยังชว่ยลดการใชก้ระดาษและลดขยะอกีดว้ย
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ขอ้กําหนด
กอ่นท ีค่ณุจะตดิตัง้ HP Digital Solutions ตรวจสอบใหม่ั้นใจวา่คณุมสี ิง่ตอ่ไปนี้:

สาํหรบั HP Digital Solutions ท้ังหมด

● การเชื่อมต่อเครอืขา่ย

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ระบบไรส้ายหรอืใชส้ายเคเบลิอเีทอรเ์นต็

หมายเหตุ: หากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB คณุจะสามารถสแกนเอกสารไปยังคอมพวิเตอรห์รอืแนบ
เอกสารท ีส่แกนไปยังขอ้ความอเีมลโดยใชซ้อฟตแ์วร ์ HP ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การสแกน คณุสามารถรกัแฟกซ ์
ไปยังคอมพวิเตอร ์ได ้ โดยใช ้HP Digital Fax สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การรบัแฟกซผ์า่น HP Digital Fax 

● ซอฟตแ์วรข์อง HP

HP ขอแนะนําใหต้ดิตัง้ HP Digital Solutions โดยใชซ้อฟตแ์วรข์อง HP 

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการตดิตัง้ HP Digital Solutions โดยไมต่ดิตัง้ซอฟตแ์วรข์อง HP คณุสามารถใช ้Embedded 
Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง) ของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

สาํหรบั Scan to Network Folder (สแกนเพ่ือไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย), Fax to Network Folder (โทรสารไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)

● การเชื่อมต่อเครอืขา่ยท่ี ใชง้านได้ คณุตอ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย

● โฟลเดอรท่ี์ ใชง้านรว่มกันของ Windows (SMB) ท่ีมอียูแ่ล้ว

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการคน้หาช ื่อของคอมพวิเตอร ์ โปรดดเูอกสารประกอบของระบบปฏบัิตกิารของคณุ

● ท่ีอยูเ่ครอืขา่ยของโฟลเดอร ์

สาํหรบัคอมพวิเตอรท์ ี่ ใช ้Windows ท ีอ่ย ูเ่ครอืขา่ยมักจะถกูเขยีนในรปูแบบนี้: \\mypc\sharedfolder

● ชื่อของคอมพิวเตอรท่ี์มี โฟลเดอรน้ั์นอยู่

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการคน้หาช ื่อของคอมพวิเตอร ์ โปรดดเูอกสารประกอบของระบบปฏบัิตกิารของคณุ

● สทิธิท่ี์เหมาะสมบนโฟลเดอรแ์ชร ์

คณุตอ้งมสีทิธ ิ ์ ในการผา่นเขา้ไปยังโฟลเดอร ์

● ชื่อผู้ ใชแ้ละรหัสผา่นสาํหรบัโฟลเดอรท่ี์ ใชง้านรว่มกัน (หากจําเป็น)

เชน่ ช ื่อผ ู้ ใชแ้ละรหัสผา่นของ Windows หรอื Mac ท ี่ ใช ้ ในการเขา้ส ูร่ะบบเครอืขา่ย

หมายเหตุ: HP Digital Filing ไมร่องรบั Active Directory

สาํหรบั Scan to Email (สแกนสง่อีเมล), Fax to Email (แฟกซส์ง่อีเมล)

● อเีมลแอดเดรสท ีถ่กูตอ้ง

● ขอ้มลูเซริฟ์เวอร ์ SMTP ท ีส่ง่ออก

● การเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ท ี่ ใชง้านได ้
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หากคณุกาํลังตัง้คา่ สแกนไปยังอเีมล หรอื แฟกซ ์ ไปยังอเีมล บนคอมพวิเตอรท์ ี่ ใช ้Windows ตัวชว่ยสรา้งการตัง้คา่จะสามารถ
ตรวจหาการตัง้คา่อเีมลสาํหรบัแอพพลเิคชันของอเีมลดังตอ่ไปนี้ โดยอัตโนมัต:ิ

● Microsoft Outlook 2007–2016 (Windows 7, Windows 8/8.1 และ Windows 10)

อยา่งไรกต็ามหากโปรแกรมประยกุตข์องอเีมลของคณุไมม่อีย ู่ ในรายการขา้งตน้ คณุยังคงสามารถตดิตัง้และใช ้Sacn to E-mail 
(สแกนไปยังอเีมล) และ Fax to E-mail (โทรสารไปยังอเีมล) หากโปรแกรมประยกุตข์องอเีมลของคณุตรงกับขอ้กาํหนดในรายการท ี่
แสดงในสว่นนี้

การติดต้ัง HP Digital Solutions
คณุสามารถตัง้คา่ HP Digital Solutions โดยใชตั้วชว่ยสรา้งซอฟตแ์วร ์ ซ ึง่คณุสามารถเปิดไดจ้ากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ 
HP (Windows)

คําแนะนํา: คณุยังสามารถใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวไว้ (EWS) ของเคร ือ่งพมิพ ์ในการตัง้คา่ HP Digital Solutions ไดอ้กีดว้ย 
หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใช ้EWS โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

หมายเหตุ: หากคณุใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ในสภาพแวดลอ้มของเครอืขา่ย IPv6 เทา่น้ัน คณุตอ้งตดิตัง้ดจิทัิลโซลชัูนโดยใช ้EWS

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตดิตัง้ HP Digital Filing

● การตดิตัง้ HP Digital Fax

การติดต้ัง HP Digital Filing

เม ื่อตอ้งการตดิตัง้ HP Digital Filing ใหท้าํตามคาํแนะนําท ีถ่กูตอ้ง

หมายเหตุ: คณุยังสามารถใชขั้น้ตอนเหลา่นี้ ในการเปล ี่ยนการตัง้คา่ในอนาคต

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตดิตัง้ Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)

● การตดิตัง้ Scan to E-mail (สแกนไปยังอเีมล)

การติดต้ัง Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)

คณุสามารถกาํหนดคา่โฟลเดอรป์ลายทางสาํหรบัเคร ือ่งพมิพแ์ตล่ะเคร ือ่งไดม้ากถงึ 10 โฟลเดอร ์

หมายเหตุ: หากตอ้งการใช ้สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย คณุจะตอ้งสรา้งและกาํหนดคา่โฟลเดอรท์ ีค่ณุใชบ้นคอมพวิเตอรซ์ ึง่ม ี
การเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ย คณุไมส่ามารถสรา้งโฟลเดอรจ์ากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ และ ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ลักษณะท ี่
ตอ้งการของโฟลเดอร ์ไดร้บัการกาํหนดใหม้สีทิธ ิอ์า่นและเขยีน หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการสรา้งโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย
และการตัง้คา่ลักษณะท ีต่อ้งการของโฟลเดอร ์ โปรดดเูอกสารประกอบของระบบปฏบัิตกิารของคณุ 

เม ื่อคณุตัง้คา่ Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) เสรจ็แลว้ ซอฟตแ์วรข์อง HP จะบันทกึการกาํหนดคา่ไว ้
ในเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ
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ในการติดต้ัง Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) จากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่การสแกน ภายใต ้Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan to Network 
Folder Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)

หมายเหตุ: หากไมพ่บตัวเลอืก ตัวชว่ยสร้างการสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ให ้ ใช ้embedded web server 
(EWS) เพ ื่อตัง้คา่การสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

3. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หลังจากท ีค่ณุสรา้งโฟลเดอรป์ลายทางแลว้ คณุสามารถใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวไว้ (EWS) ของเคร ือ่งพมิพ ์ในการ
กาํหนดการตัง้คา่การสแกนสาํหรบัโฟลเดอรเ์หลา่น้ันไดด้ว้ยตนเอง ท ีห่นา้จอสดุทา้ยของ Scan to Network Folder Wizard (ตัว
ชว่ยสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ใหต้รวจสอบวา่มกีารเลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย Launch embedded Web server when 
finished (เรยีกใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงเม ื่อเสรจ็ส ิน้) เม ื่อคณุคลกิ Finish (เสรจ็ส ิน้) EWS จะปรากฏข ึน้ในเวบ็เบราวเ์ซอรเ์ร ิม่ตน้
ของคอมพวิเตอรข์องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ EWS ใหด้ทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

หากต้องการต้ังคา่การสแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยจาก embedded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server

2. บนแทบ็ หน้าหลัก ใหค้ลกิ สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

3. คลกิ  จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คณุสามารถกาํหนดการตัง้คา่การสแกนสาํหรบัโฟลเดอรป์ลายทางแตล่ะโฟลเดอร ์ไดด้ว้ยตนเอง 

4. หลังจากท ีค่ณุไดป้้อนขอ้มลูท ีจ่าํเป็นเก ี่ยวกับโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยแลว้ คลกิ บันทึกและทดสอบ เพ ื่อตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ลงิก ์ไป
ยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการจะถกูเพ ิม่ลงในตาราง โปรไฟล ์โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

การติดต้ัง Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล)

คณุสามารถใชเ้คร ือ่งพมิพส์แกนเอกสารและสง่เอกสารน้ันไปยังอเีมลแอดเดรสอยา่งนอ้ยหนึ่งรายการเป็นส ิง่ท ีแ่นบ โดยไมต่อ้งใช ้
ซอฟตแ์วรก์ารสแกนเพ ิม่เตมิ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งสแกนไฟลจ์ากเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุและแนบไฟล ์ไปกับขอ้ความอเีมล

กําหนดโพรไฟลอี์เมลขาออก

กาํหนดคา่อเีมลแอดเดรสท ีจ่ะปรากฏในสว่น FROM (จาก) ของขอ้ความอเีมลท ีส่ง่จากเคร ือ่งพมิพน์ี้ คณุสามารถเพ ิม่โปรไฟลข์อง
อเีมลท ีส่ง่ออกไดถ้งึ 10 รายการ คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วรข์อง HP ท ีต่ดิตัง้อย ู่ ในคอมพวิเตอรข์องคณุเพ ื่อสรา้งโปรไฟลดั์งกลา่วได ้

เพ่ิมท่ีอยูอี่เมลลงในสมุดท่ีอยู่

จัดการรายช ื่อผ ูท้ ีค่ณุสามารถสง่ขอ้ความอเีมลจากเคร ือ่งพมิพ ์ คณุสามารถเพ ิม่อเีมลแอดเดรสพรอ้มดว้ยรายช ื่อตดิตอ่ไดม้ากถงึ 15 
รายการ นอกจากนี้คณุยังสามารถสรา้งกล ุม่อเีมลได ้เม ื่อตอ้งการเพ ิม่อเีมลแอดเดรส คณุตอ้งใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง (EWS) ของ
เคร ือ่งพมิพ ์ หรอืแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

กําหนดคา่ตัวเลือกอีเมลอ่ืน ๆ

คณุสามารถกาํหนดคา่หัวขอ้เร ิม่ตน้และเนื้อหาท ีจ่ะรวมจะอย ู่ ในขอ้ความอเีมลทัง้หมดท ีส่ง่จากเคร ือ่งพมิพ ์ หากตอ้งการกาํหนด
คา่ตัวเลอืกเหลา่นี้ คณุสามารถใช ้EWS ของเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้
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ขั้นตอนท่ี 1: ต้ังคา่โปรไฟลข์องอีเมลท่ีสง่ออก

หากตอ้งการตัง้คา่โปรไฟลอ์เีมลท ีส่ง่ออกท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ใช ้ใหด้าํเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้สาํหรบัระบบปฏบัิตกิารของคณุ

การต้ังคา่โพรไฟลอี์เมลขาออกจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่การสแกน

3. คลกิท ี ่Scan to E-mail Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการสแกนไปยังอเีมล)

หมายเหตุ: หากไมพ่บตัวเลอืก ตัวชว่ยสร้างการสแกนไปยังอีเมล ให ้ ใช ้embedded web server (EWS) ในการตัง้คา่
โปรไฟลอ์เีมลขาออก

4. คลกิท ี ่New (ใหม)่ และจากน้ัน ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่โปรไฟลอ์เีมลท ีส่ง่ออกแลว้ คณุจะสามารถใช ้embedded web server (EWS) ตัวไวข้อง
เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเพ ิม่โปรไฟลอ์เีมลท ีส่ง่ออกเพ ิม่เตมิ เพ ิม่ท ีอ่ย ูอ่เีมลลงในสมดุท ีอ่ย ู ่และกาํหนดคา่ตัวเลอืกอเีมลอื่น ๆ หากตอ้งการเปิด 
EWS โดยอัตโนมัต ิใหเ้ลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย เรยีกใช ้embedded web server เมื่อดําเนินการเสรจ็ ท ีห่นา้จอสดุทา้ยของตัว
ชว่ยสรา้งการสแกนไปยังอเีมล เม ื่อคณุคลกิ เสรจ็สิน้ EWS จะปรากฏข ึน้ในเวบ็เบราวเ์ซอรเ์ร ิม่ตน้ของคอมพวิเตอรข์องคณุ สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ EWS ใหด้ทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

หากต้องการต้ังคา่โปรไฟลอี์เมลขาออกจาก embedded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. บนแทบ็ หน้าหลัก ใหค้ลกิ สแกนไปยังอีเมล

3. คลกิ  จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

4. หลังจากท ีค่ณุป้อนขอ้มลูท ีจ่าํเป็นเก ี่ยวกับการตัง้คา่อเีมลขาออกแลว้ ใหค้ลกิ บันทึกและทดสอบ เพ ื่อตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่
อเีมลขาออกน้ันทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการจะถกูเพ ิม่ลงในตาราง โปรไฟลอี์เมลขาออก

ขั้นตอนท่ี 2: เพ่ิมท่ีอยูอี่เมลลงในสมุดท่ีอยู่

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. บนแทบ็ สแกน ใหค้ลกิ สมุดท่ีอยู ่จากน้ันคลกิ ผู้ติดต่อ

3. คลกิ  เพ ื่อเพ ิม่ท ีอ่ย ูอ่เีมลเด ี่ยว

หรอื

คลกิ  เพ ื่อสรา้งรายการการกระจายอเีมล

หมายเหตุ: กอ่นท ีค่ณุจะสามารถสรา้งรายการการกระจายอเีมล คณุตอ้งมกีารเพ ิม่ท ีอ่ย ูอ่เีมลอยา่งนอ้ยหนึ่งรายการลงใน
สมดุท ีอ่ย ู่ ไวแ้ลว้

4. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ รายการจะถกูเพ ิม่ลงในตาราง ผู้ติดต่อท่ีจัดเก็บไว้บนเครือ่งพิมพ ์

หมายเหตุ: ช ื่อผ ูต้ดิตอ่จะปรากฏข ึน้บนหนา้จอแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพแ์ละในแอพพลเิคชันอเีมลของคณุ
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ขั้นตอนท่ี 3: กําหนดคา่ตัวเลือกอีเมลอ่ืนๆ

เม ื่อตอ้งการกาํหนดคา่ตัวเลอืกอเีมลอื่น (เชน่ การกาํหนดคา่หัวขอ้เร ิม่ตน้และเนื้อหาท ีจ่ะรวมอย ู่ ในขอ้ความอเีมลทัง้หมดท ีส่ง่จาก
เคร ือ่งพมิพ ์ ตลอดจนการตัง้คา่สแกนท ี่ ใชเ้ม ื่อสง่อเีมลจากเคร ือ่งพมิพ)์ ใหท้าํตามขัน้ตอนตา่งๆ ตอ่ไปนี้ ใหค้รบถว้น:

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. บนแทบ็ สแกน ใหค้ลกิ สแกนไปยังอีเมล จากน้ันคลกิ ตัวเลือกอีเมล

3. เปล ี่ยนการตัง้คา่ใดๆ จากน้ัน คลกิท ี ่Apply (ใช)้

การติดต้ัง HP Digital Fax

ดว้ย HP Digital Fax เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัโทรสารโดยอัตโนมัต ิและบันทกึไว ้ ในโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยโดยตรง (โฟลเดอร ์ โทรสารไปยัง
เครอืขา่ย) หรอืสง่ตอ่เป็นเอกสารแนบกับอเีมล (โทรสารไปยังอเีมล)

หมายเหตุ: คณุสามารถกาํหนดคา่ HP Digital Fax ให ้ ใช ้Fax to Network Folder (โทรสารไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) หรอืให ้ ใช ้
Fax to E-mail (โทรสารไปยังอเีมล)) ได ้คณุใชทั้ง้สองอยา่งพรอ้มกันไม่ ได ้

โทรสารท ี่ ไดร้บัมาจะไดร้บัการบันทกึไวเ้ป็นไฟล ์TIFF (Tagged Image File Format) หรอืไฟล ์PDF

หมายเหตุ: HP Digital Fax สนับสนุนเฉพาะการรบัโทรสารแบบขาวดาํเทา่น้ัน โทรสารสจีะไดร้บัการพมิพแ์ทนท ีจ่ะบันทกึไว ้

การติดต้ัง HP Digital Fax จากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Fax (โทรสาร)

3. คลกิท ี ่Digital Fax Setup Wizard (ตัวชว่ยการต้ังคา่โทรสารดิจิตอล)

4. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หลังจากท ีค่ณุมกีารตดิตัง้ HP Digital Fax แลว้ คณุจะสามารถใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) ของเคร ือ่งพมิพ ์
ในการแก ้ ไขการตัง้คา่ของ HP Digital Fax ไดด้ว้ย หากตอ้งการเปิด EWS โดยอัตโนมัต ิใหเ้ลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย Launch 

embedded web server when finished (เปิดใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวเม ื่อเสรจ็ส ิน้) ในหนา้จอสดุทา้ยของตัวชว่ยสรา้งการตัง้
คา่โทรสารแบบดจิทัิล เม ื่อคณุคลกิ Finish (เสรจ็ส ิน้) EWS จะปรากฏข ึน้ในเวบ็เบราวเ์ซอรเ์ร ิม่ตน้ของคอมพวิเตอรข์องคณุ สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ EWS โปรดด ูเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

การติดต้ัง HP Digital Fax จาก Embedded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. บนแทบ็ หน้าหลัก ใหค้ลกิ HP Digital Fax

3. คลกิ ต้ังคา่ จาก สถานะการสง่แฟกซดิ์จิทัลไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย หรอื สถานะการสง่แฟกซดิ์จิทัลไปยังอีเมล จากน้ัน
ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

4. หลังจากท ีค่ณุป้อนขอ้มลูท ีจ่าํเป็นแลว้ ใหค้ลกิ บันทึกและทดสอบ เพ ื่อตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่การกาํหนดคา่สามารถทาํงานได ้
อยา่งถกูตอ้ง
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การใช ้HP Digital Solutions
เม ื่อตอ้งการใช ้HP Digital Solutions ท ีม่มีากับเคร ือ่งพมิพ ์ ใหท้าํตามคาํแนะนําท ีถ่กูตอ้ง

การใช ้Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) ของ HP

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ หากตอ้งการ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การป้อนตน้ฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอื ป้อนตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ

2. กดเลอืก การสแกน จากน้ันกด Network Folder (โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย)

3. บนหนา้จอแผงควบคมุ เลอืกช ื่อท ีต่รงกับโฟลเดอรท์ ีค่ณุตอ้งการใช ้

4. หากไดร้บัการแจง้เตอืน ใหป้้อน PIN

5. เปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน แลว้แตะท ี ่Start Scan (เร ิม่สแกน)

หมายเหตุ: การเช ื่อมตอ่อาจจะใชเ้วลาสกัคร ู ่ทัง้นีจ้ะข ึน้อย ูกั่บความหนาแน่นในการใชง้านเครอืขา่ยและความเรว็ของการเช ื่อมตอ่

การใช ้Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล)

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมลจากแผงควบคุม

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Email (อเีมล)

3. ยนืยันอเีมลแอดเดรสท ีค่ณุตอ้งการใช ้และสมัผัสท ี ่Continue (ดาํเนนิการตอ่)

หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนอเีมลแอดเดรส ใหส้มัผัสท ี ่  เลอืกอเีมลแอดเดรสท ีค่ณุตอ้งการใช ้และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Continue 

(ดาํเนนิการตอ่) 

4. ป้อนท ีอ่ย ูอ่เีมลของผ ูร้บัลงในชอ่ง ถึง

หรอืสมัผัสท ี ่  เลอืกบัญชอีเีมลท ีค่ณุตอ้งสง่ไป และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Continue (ดาํเนนิการตอ่) 

5. ป้อนหัวขอ้อเีมลในเขตขอ้มลู Subject (หว้ขอ้)

6. แตะ  หากคณุตอ้งการดตัูวอยา่งภาพถา่ยหรอืเอกสารท ีส่แกน

สมัผัสท ี ่  เพ ื่อเปล ี่ยนการตัง้คา่

7. แตะ สง่

8. แตะ เสรจ็สิน้ เม ื่อการสแกนเสรจ็สมบรูณ ์หรอืแตะท ี ่เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่อกีหนึ่งหนา้

หมายเหตุ: การเช ื่อมตอ่อาจจะใชเ้วลาสกัคร ู ่ทัง้นีจ้ะข ึน้อย ูกั่บความหนาแน่นในการใชง้านเครอืขา่ยและความเรว็ของการเช ื่อมตอ่

การใช ้HP Digital Fax

หลังจากท ีค่ณุมกีารตัง้คา่ HP Digital Fax แลว้ จะมกีารพมิพ โ์ทรสารขาวดาํใดๆ ท ีค่ณุไดร้บัออกมาตามคา่เร ิม่ตน้ และจากน้ัน จะม ี
การบันทกึไว ้ ในปลายทางท ีก่าํหนดไว—้โฟลเดอรเ์ครอืขา่ยหรอือเีมลแอดเดรสท ีค่ณุมกีารระบไุว ้
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● หากคณุใช ้Fax to Network Folder (โทรสารไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย) การประมวลผลนีจ้ะเกดิข ึน้ในพ ืน้หลัง HP Digital 
Fax จะไมแ่จง้เตอืนคณุเม ื่อมกีารบันทกึโทรสารไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

● หากคณุใช ้Fax to E-mail (โทรสารไปยังอเีมล) หากโปรแกรมประยกุตข์องอเีมลของคณุถกูตัง้คา่ใหแ้จง้เตอืนเม ื่อขอ้ความ
อเีมลใหมเ่ขา้มายัง Inbox (กลอ่งขอ้ความ) คณุจะมองเหน็เม ื่อม ีโทรสารใหมเ่ขา้มา
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ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับกระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทตา่งๆ กอ่น
จะตัดสนิใจซ ือ้ในปรมิาณมาก แนะนําให ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ เขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตข์อง HP ท ี ่
www.hp.com เพ ื่อดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับกระดาษ HP

HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษธรรมดาท ีม่ ีโลโก ้ColorLok สาํหรบัพมิพเ์อกสารประจาํวัน กระดาษทัง้หมดท ีม่ ี
โลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มคีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานขัน้สงูดา้นความน่าเช ื่อถอืและคณุภาพงาน
พมิพ ์ และจะทาํให ้ ไดเ้อกสารท ีม่คีวามคมชัด มสีสีนัสดใส มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้และแหง้เรว็กวา่กระดาษธรรมดา
ทัว่ไป เลอืกซ ือ้กระดาษท ีม่ ีโลโก ้ColorLok ท ีม่ทัีง้ขนาดและนํา้หนักท ีห่ลากหลายไดจ้ากผ ูผ้ลติกระดาษชัน้นํา

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● กระดาษท ีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพ ์

● การสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP

● คาํแนะนําการเลอืกและการใชก้ระดาษ

กระดาษท่ีแนะนําสาํหรบัการพิมพ ์
หากคณุตอ้งการคณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษ HP ท ีอ่อกแบบมาเฉพาะสาํหรบัประเภทของงานท ีค่ณุ
กาํลังพมิพ ์

กระดาษเหลา่นีบ้างประเภทอาจไมม่วีางจาํหน่าย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การพิมพภ์าพถา่ย

● กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP

กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP เป็นกระดาษภาพถา่ยคณุภาพสงูสดุของ HP สาํหรบัภาพถา่ยท ีด่ที ีส่ดุของคณุ 
กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP ใหค้ณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยท ีส่วยงามและแหง้ทันท ีคณุจงึสามารถแบง่ปนภ
าพถา่ยจากเคร ือ่งพมิพ ์ไดทั้นที เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนกระดาษขนาดท ีห่ลากหลาย รวมถงึ A4, 8.5 x 11 นิว้, 4 x 6 นิว้ (10 x 
15 ซม.) และ 5 x 7 นิว้ (13 x 18 ซม.) ในสองแบบ - แบบมันวาว หรอืแบบมันเลก็นอ้ย (กึ่งมัน) เหมาะสาํหรบัการใสก่รอบ 
การจัดแสดง การใหข้องขวัญดว้ยภาพถา่ยท ีด่ที ีส่ดุและโครงการภาพถา่ยพเิศษ กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP ใหผ้ล
งานพมิพท์ ีย่อดเย ีย่มดว้ยคณุภาพระดับมอือาชพีและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถา่ยขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถา่ยท ีม่ผีวิมันวาวนี้มคีณุสมบัตแิหง้เรว็ สะดวกตอ่การหยบิจับโดยไมท่ ิง้รอ่งรอยไว ้โดยสามารถกันนํา้ หมกึเลอะ 
รอยนิว้มอื และความช ืน้ได ้งานพมิพข์องคณุจะดเูหมอืนและใหค้วามร ูส้กึเทยีบไดกั้บภาพถา่ยท ีอั่ดจากรา้น มหีลายขนาดให ้
เลอืกใชง้าน รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 นิว้, 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิว้), 11 x 17 นิว้ กระดาษชนดิ
นี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อให ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษภาพถา่ยของ HP
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ใหค้ณุไดพ้มิพส์แนป็ชอ็ตประจาํวันสสีดใส ในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท ีอ่อกแบบมาสาํหรบัการพมิพภ์าพถา่ยแบบธรรมดา 
กระดาษภาพถา่ยราคายอ่มเยานี้มคีณุสมบัตแิหง้เรว็ สะดวกตอ่การหยบิจับ คณุจะไดภ้าพคมชัดเม ื่อคณุใชก้ระดาษนี้กับ
เคร ือ่งพมิพอ์งิคเ์จต็ กระดาษชนดินี้มลัีกษณะผวิมัน และมหีลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 นิว้, 5 x 7 นิว้ และ 4 x 6 
นิว้ 10 x 15 ซม. กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อให ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

เอกสารสาํหรบัธุรกิจ

● HP Premium Presentation Paper 120g Matte หรอื HP Professional Paper 120 Matte

กระดาษเหลา่นี้คอืกระดาษท ีม่นํีา้หนักมาก เคลอืบดา้นทัง้สองดา้น เหมาะสาํหรบังานนําเสนอ โครงรา่งวจัิย รายงาน และ
จดหมายขา่ว กระดาษชนดินี้มนํีา้หนักมากเพ ื่อใหง้านเอกสารดดูน่ีาประทับใจ

● กระดาษโบรชวัรเ์คลือบมันของ HP หรอื กระดาษเคลือบมันสาํหรบังานแบบมอือาชพีของ HP

กระดาษเหลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบมันทัง้สองดา้นสาํหรบัการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งย ิง่สาํหรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีง
กับภาพหรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

● กระดาษโบรชวัรเ์คลือบด้านของ HP หรอื กระดาษเคลือบด้านสาํหรบังานแบบมอือาชพีของ HP

กระดาษเหลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบดา้นทัง้สองดา้นสาํหรบัการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งย ิง่สาํหรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีง
กับภาพหรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

งานพิมพป์ระจําวัน

กระดาษทัง้หมดท ีร่ะบไุวด้า้นลา่งสาํหรบังานพมิพ ์ในทกุวัน โดยใชเ้ทคโนโลย ีColorLok Technology เพ ื่อลดรอยเป้ือน ใหม้สีดีาํท ี่
เขม้มากข ึน้ และสสีนัสดใส

● กระดาษพิมพอิ์งคเ์จ็ตสขีาวของ HP

กระดาษพมิพอ์งิคเ์จต็สขีาวของ HP ใหส้แีละขอ้ความท ีม่คีวามคมชัดสงู มคีวามทบึเพยีงพอสาํหรบัการพมิพส์สีองดา้นโดย
ไมม่ลัีกษณะโปรง่แสง เหมาะสาํหรบัใชพ้มิพจ์ดหมายขา่ว รายงาน และใบปลวิ

● กระดาษสาํหรบัการพิมพข์อง HP

กระดาษสาํหรบัการพมิพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคค์ณุภาพสงู ซ ึง่จะสรา้งเอกสารท ีม่คีวามคมชัดมากกวา่เอกสารท ี่
พมิพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรอืเอกสารท ีถ่า่ยสาํเนาใดๆ กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อให ้ ไดเ้อกสารท ี่
คงทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษสาํหรบังานสาํนักงานของ HP

กระดาษสาํหรบังานสาํนักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคค์ณุภาพสงู เหมาะสาํหรบังานทาํสาํเนา เอกสารรา่ง บันทกึ
ชว่ยจาํ และเอกสารประจาํวันอื่นๆ กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อให ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● HP Multipurpose Paper

HP Multipurpose Paper คอืกระดาษอเนกประสงคท์ ีทั่ง้ประสทิธภิาพสงูและทนรอยเป้ือน สาํหรบัใช ้ ในเคร ือ่งถา่ยเอกสาร 
เคร ือ่งพมิพ ์ และเคร ือ่งแฟกซ ์ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งเตรยีมกระดาษเฉพาะทางไวอ้กีตอ่ไป จงึชว่ยประหยัดทัง้เงนิและเวลา

การสัง่ซือ้กระดาษของ HP
เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท แนะนําให ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อให ้ ได ้
คณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ
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หากตอ้งการสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP หรอืวัสดอุ ื่นๆ ให ้ ไปท ี ่www.hp.com ในขณะนี้ บางสว่นของเวบ็ไซต ์HP จะมเีฉพาะภาษา
อังกฤษเทา่น้ัน

HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษธรรมดาท ีม่ ีโลโก ้ColorLok สาํหรบัพมิพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวัน กระดาษทัง้หมดท ีม่ ีโลโก ้
ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่งอสิระวา่มคีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานขัน้สงูดา้นความน่าเช ื่อถอืและคณุภาพงานพมิพ ์ และจะ
ทาํให ้ ไดเ้อกสารท ีม่คีวามคมชัด มสีสีนัสดใส มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้และเวลาแหง้สัน้กวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท ีม่ ี
โลโก ้ColorLok ท ีม่ทัีง้ขนาดและนํา้หนักท ีห่ลากหลายจากผ ูผ้ลติกระดาษชัน้นํา

คําแนะนําการเลือกและการใชก้ระดาษ
เพ ื่อผลลัพธท์ ีด่ที ีส่ดุ ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

● โหลดกระดาษเพยีงประเภทเดยีวและขนาดเดยีวในแตล่ะครัง้เขา้ในถาดหรอืตัวป้อนเอกสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ใสก่ระดาษถกูตอ้งเม ื่อใสจ่ากถาดป้อนกระดาษหรอืตัวป้อนกระดาษ

● อยา่ใสวั่สดพุมิพล์งในถาดหรอืตัวป้อนกระดาษมากเกนิไป

● หากไมต่อ้งการประสบปญหากระดาษตดิ คณุภาพงานพมิพ ์ไมด่ ีและปญหาการพมิพอ์ ื่นๆ ควรหลกีเล ี่ยงการใสก่ระดาษตอ่ไป
นี้ ในถาดกระดาษหรอืตัวป้อนกระดาษ:

– กระดาษแบบฟอรม์ท ีม่หีลายสว่น

– วัสดพุมิพท์ ีเ่สยีหาย โคง้งอ หรอืยับยน่

– วัสดพุมิพท์ ีม่รีอยตัดหรอืรอยปรุ

– วัสดพุมิพท์ ีม่พี ืน้ผวิขรขุระ, มรีอยนนู หรอืไมด่ดูซับหมกึ

– วัสดพุมิพท์ ีนํ่า้หนักเบาเกนิไปหรอืยดืงา่ย

– วัสดพุมิพท์ ีม่ลีวดเยบ็กระดาษหรอืคลปิหนบีกระดาษ
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ใสก่ระดาษ
หากตอ้งการเรยีนร ูว้ธิกีารตัง้คา่และใชง้านถาดตา่ง ๆ โปรดดทู ี ่การใชถ้าดกระดาษ

การใสก่ระดาษธรรมดาลงในถาด 1

หมายเหตุ: ถาด 1 สนับสนุนเฉพาะกระดาษธรรมดาขนาด A4, Letter หรอื Legal

1. ดงึถาด 1 ออกจากเคร ือ่งพมิพจ์นสดุ

2. กดปุ่ มบนตัวกัน้กระดาษแนวยาว แลว้เล ื่อนตัวกัน้ออกไปทางขอบถาดพรอ้ม ๆ กันให ้ ไกลท ีส่ดุ

24 บท 1   เร ิม่ตน้ใชง้าน THWW



3. ใสก่ระดาษในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้ขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบให ้
แน่ ใจดว้ยวา่ ความสงูของตัง้กระดาษไมเ่กนิระดับความสงูท ีท่าํเคร ือ่งหมายไวท้ ีม่มุดา้นซา้ยของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใสก่ระดาษในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน

4. ปรบัแนวความกวา้งของกระดาษและแนวความยาวของกระดาษ จนกระทัง่สมัผัสขอบของตัง้กระดาษ

● หากตอ้งการเล ื่อนตัวปรบัความกวา้งของกระดาษ ใหก้ดปุ่ มตัวปรบัความกวา้งของกระดาษทางซา้ย และเล ื่อนตัวปรบัไป
พรอ้มกัน

● หากตอ้งการเล ื่อนตัวปรบัความยาวของกระดาษ ใหก้ดปุ่ มบนตัวปรบัความยาวของกระดาษ และเล ื่อนตัวปรบัไปพรอ้ม
กัน
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5. ตรวจสอบพ ืน้ท ีถ่าด 1 ใตเ้คร ือ่งพมิพ ์ หากมกีระดาษอย ู ่ใหนํ้ากระดาษออก

6. ใสถ่าด 1 เขา้ในเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

7. ดงึสว่นขยายถาดรบักระดาษออกตามภาพท ีแ่สดง

การใสก่ระดาษธรรมดาลงในถาด 2 

1. ดงึถาด 2 ออก

หมายเหตุ:  หากมกีระดาษอื่นๆ อย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ ใหนํ้ากระดาษออกกอ่นท ีจ่ะใสก่ระดาษชนดิหรอืขนาดอื่นเขา้ไป 
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2. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบของถาด 2 
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3. ใสก่ระดาษในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้ขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบให ้
แน่ ใจดว้ยวา่ ความสงูของตัง้กระดาษไมเ่กนิระดับความสงูท ีท่าํเคร ือ่งหมายไวท้ ีม่มุดา้นซา้ยของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใสก่ระดาษในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน

4. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบซา้ยและขวาของปึกกระดาษ
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5. ใสถ่าด 2 เขา้ในเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

6. ดงึสว่นขยายถาดรบักระดาษออกตามภาพท ีแ่สดง

การใสก่ระดาษ Legal ลงในถาด 2 

1. ดงึถาด 2 ออก

หมายเหตุ: หากมกีระดาษอื่นๆ อย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ ใหนํ้ากระดาษออกกอ่นท ีจ่ะใสก่ระดาษชนดิหรอืขนาดอื่นเขา้
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2. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบของถาด 2 

3. กดปุ่ มใกลกั้บบรเิวณดา้นหนา้ซา้ยของถาดเพ ื่อขยายถาดป้อนกระดาษ
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4. ใสก่ระดาษในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้ขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบให ้
แน่ ใจดว้ยวา่ ความสงูของตัง้กระดาษไมเ่กนิระดับความสงูท ีท่าํเคร ือ่งหมายไวท้ ีม่มุดา้นซา้ยของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใสก่ระดาษในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน

5. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบซา้ยและขวาของปึกกระดาษ
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6. ใสถ่าด 2 เขา้ในเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

หมายเหตุ: เม ื่อคณุใสถ่าดป้อนกระดาษเขา้ แกนรบักระดาษของถาดป้อนกระดาษจะยังคงอย ูน่อกเคร ือ่งพมิพ ์ ซ ึง่เป็นผลท ี่
ถกูตอ้ง

7. ดงึสว่นขยายถาดรบักระดาษออกตามภาพท ีแ่สดง

การใสซ่องจดหมายลงในถาด 2 

1. ดงึถาด 2 ออก

หมายเหตุ:  หากมกีระดาษอื่นๆ อย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ ใหนํ้ากระดาษออกกอ่นท ีจ่ะใสก่ระดาษชนดิหรอืขนาดอื่นเขา้ไป 
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2. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบของถาด 2 

3. ใสซ่องจดหมายในแนวตัง้ โดยควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้ขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบให ้
แน่ ใจดว้ยวา่ ความสงูของตัง้กระดาษไมเ่กนิระดับความสงูท ีท่าํเคร ือ่งหมายไวท้ ีม่มุดา้นซา้ยของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใสก่ระดาษในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน
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4. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบซา้ยและขวาของปึกกระดาษ

5. ใสถ่าด 2 เขา้ในเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

6. ดงึสว่นขยายถาดรบักระดาษออกตามภาพท ีแ่สดง

การใสก่ารด์และกระดาษภาพถา่ยลงในถาด 2 

1. ดงึถาด 2 ออก

หมายเหตุ:  หากมกีระดาษอื่นๆ อย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ ใหนํ้ากระดาษออกกอ่นท ีจ่ะใสก่ระดาษชนดิหรอืขนาดอื่นเขา้ไป 
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2. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบของถาด 2 
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3. ใสก่ารด์หรอืกระดาษภาพถา่ยในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้ขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมทางดา้นหนา้ของถาด และตรวจสอบให ้
แน่ ใจดว้ยวา่ ความสงูของตัง้กระดาษไมเ่กนิระดับความสงูท ีท่าํเคร ือ่งหมายไวท้ ีม่มุดา้นซา้ยของถาด

หมายเหตุ: อยา่ใสก่ระดาษในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน

4. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบซา้ยและขวาของปึกกระดาษ

36 บท 1   เร ิม่ตน้ใชง้าน THWW



5. ใสถ่าด 2 เขา้ในเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

6. ดงึสว่นขยายถาดรบักระดาษออกตามภาพท ีแ่สดง
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การใชถ้าดกระดาษ
ตามคา่เร ิม่ตน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะดงึกระดาษจากถาด 1 หากถาด 1 วา่งและมกีารตดิตัง้ถาด 2 ไวแ้ละมกีระดาษอย ู ่เคร ือ่งพมิพจ์ะดงึ
กระดาษจากถาด 2

คณุสามารถแก ้ ไขรปูแบบการทาํงานผา่นคณุสมบัตติอ่ไปนี้

● Default Tray (ถาดท่ีกําหนดเป็นคา่เริม่ต้น): ตัง้คา่ถาดท ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้ซ ึง่เคร ือ่งพมิพจ์ะดงึกระดาษเป็นถาดแรก เม ื่อม ี
การใสก่ระดาษขนาดเดยีวกันทัง้ในถาด 1 และถาด 2

● Tray Lock (ล็อคถาด): ลอ็คถาดกระดาษเพ ื่อไม่ ใหม้กีารใชง้านโดยไม่ ไดตั้ง้ใจ เชน่ หากใสก่ระดาษพเิศษไว ้(เชน่ หัว
จดหมายหรอืกระดาษพมิพส์าํเรจ็)

เคร ือ่งพมิพจ์ะไม่ ใชถ้าดกระดาษท ีล่อ็คไวแ้มว้า่ถาดอกีตัวจะวา่งอย ู่

หมายเหตุ: เพ ื่อใหก้ารทาํงานดขัีน้ ให ้ ใสก่ระดาษประเภทเดยีวกันในถาดกระดาษ

หมายเหตุ: ถาด 1 รองรบัเฉพาะกระดาษธรรมดา

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีต้องการ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี

ให ้ ใสก่ระดาษในถาดทัง้สอง และใชก้ระดาษจากถาดหนึ่งถาดใดหากอกีถาดไมม่ ี
กระดาษอย ู่

● ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษทัง้สอง สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใส ่
กระดาษ

● ปิดตัวลอ็คถาด

ใสก่ระดาษในถาดทัง้สองและใชก้ระดาษจากถาดหนึ่งถาดใดกอ่น ● ใสก่ระดาษขนาดเดยีวกันไว ้ ในทัง้สองถาด

● กาํหนดถาดกระดาษท ีต่อ้งการเป็นถาดกระดาษเร ิม่ตน้

สามารถเลอืกระหวางกระดาษปกตแิละกระดาษประเภทอื่นท ี่ ใชง้านเป็นครัง้
คราว

หมายเหตุ: เพ ื่อใหก้ารทาํงานดขัีน้ ให ้ ใสก่ระดาษประเภทเดยีวกันในถาด
กระดาษ

● ใสก่ระดาษพเิศษลงในถาด 2 และกระดาษธรรมดาลงในถาด 1

● ลอ็กถาด 2 จากน้ันตัง้คา่ถาด 1 เป็นถาดเร ิม่ตน้

การเปล่ียนคา่ถาดกระดาษ

หมายเหตุ: คณุยังสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ถาดไดจ้ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพข์อง HP หรอื EWS

ใชง้าน EWS และซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ โ์ดยดรูายละเอยีดใน เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง และ เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ 
HP(Windows)

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

(การตัง้คา่)

3. เล ื่อนแลว้แตะ การจัดการถาด

4. แตะ ล็อกถาด เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม จากน้ันแตะ ตกลง

5. แตะ การกําหนดถาด เลอืก ถาดเริม่ต้น จากน้ันเลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

38 บท 1   เร ิม่ตน้ใชง้าน THWW



การเปิดระบบเลือกถาดหรอืแหลง่กระดาษอัตโนมัติ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่Set Preferences (การตัง้คา่การกาํหนดลักษณะ) ภายใต ้Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร)

3. ในกลอ่งโตต้อบ การกําหนดลักษณะการพิมพ ์ใหค้ลกิแทบ็ กระดาษ/คุณภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ์แหลง่กระดาษ เลอืกหนึ่งในตัวเลอืก

5. คลกิ ตกลง เพ ื่อปิดกลอ่งโตต้อบ แลว้ยอมรบัการเปล ี่ยนแปลง
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การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์
คณุสามารถคัดลอก สแกน หรอืสง่โทรสารตน้ฉบับได ้ โดยการวางตน้ฉบับไวบ้นกระจกเคร ือ่งสแกน

หมายเหตุ: สแกนเนอรอ์าจทาํงานได ้ ไมถ่กูตอ้ง หากกระจกสแกนเนอรแ์ละท ีร่องฝาไมส่ะอาด สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่
ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์ 

หมายเหตุ: นําตน้ฉบับทัง้หมดออกจากถาดป้อนตน้ฉบับกอ่นท ีจ่ะเปิดฝาครอบบนเคร ือ่งพมิพ ์

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก
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2. ใสก่ระดาษตน้ฉบับโดยควํา่หนา้ท ีม่กีารพมิพล์ง และปรบัแนวใหต้รงกับเคร ือ่งหมายท ีม่มุซา้ยดา้นหลังของกระจก

คําแนะนํา: สาํหรบัวธิ ี ใชเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการวางตน้ฉบับ โปรดดคูาํแนะนําท ีส่ลักเป็นรอยนนูบนขอบกระจกสแกนเนอร ์

3. ปิดฝา
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ป้อนต้นฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ
คณุสามารถคัดลอก สแกน หรอืสง่เอกสารทางโทรสารได ้ โดยการวางตน้ฉบับไว ้ ในตัวป้อนเอกสาร

ขอ้ควรระวัง: หา้มใสก่ระดาษภาพถา่ยเขา้ในตัวป้อนกระดาษ เพราะอาจทาํใหภ้าพถา่ยเสยีหายได ้ใชก้ระดาษท ีตั่วป้อนกระดาษ
รองรบัเทา่น้ัน

หมายเหตุ: คณุสมบัตบิางประการ เชน่ คณุสมบัตกิารทาํสาํเนาแบบ Fit to Page (พอดีกับหน้า) จะไมท่าํงานเม ื่อทา่นป้อน
ตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ เพ ื่อใหค้ณุสมบัตเิหลา่นีท้าํงาน ใหป้้อนตน้ฉบับของคณุบนกระจกสแกนเนอร ์

การป้อนต้นฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุลงในตัวป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

a. หากคณุโหลดตน้ฉบับในแนวตัง้ ใหว้างหนา้กระดาษโดยใหข้อบดา้นบนเขา้ส ูเ่คร ือ่งกอ่น หากคณุโหลดตน้ฉบับในแนว
นอน ใหว้างหนา้กระดาษโดยใหข้อบดา้นซา้ยเขา้ส ูเ่คร ือ่งกอ่น

b. เล ื่อนกระดาษเขา้ไป ในตัวป้อนเอกสาร จนกระทัง่ไดย้นิเสยีงหรอืเหน็ขอ้ความบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์
แจง้วา่ ตรวจพบหนา้ท ีต่อ้งการโหลดแลว้

คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการโหลดเอกสารตน้ฉบับไว ้ ในตัวป้อนเอกสาร โปรดอา้งองิถงึไดอะแกรมบนถาด
สาํหรบัตัวป้อนเอกสาร

2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษเขา้ไปจนชดิขอบทางซา้ยและทางขวาของกระดาษ
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การอัพเดตเครือ่งพิมพ ์
ตามคา่เร ิม่ตน้ หากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย และมกีารเปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็ เคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบอัพเดต
โดยอัตโนมัติ

การอัพเดตเครือ่งพิมพ ์โดยใชแ้ผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลง เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  ( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์

3. กดเลอืก การอัพเดตเครือ่งพิมพ ์

4. สมัผัสท ี ่Check for Printer Update Now (ตรวจสอบอัพเดตเคร ือ่งพมิพเ์ด ี๋ยวนี้)

การเปิดใชง้านเครือ่งพิมพ ์ ให้ตรวจสอบการอัพเดตโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คา่เร ิม่ตน้สาํหรบั Auto Update (อัพเดตอัตโนมัต)ิ คอื On (เปิด) 

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

(การตัง้คา่)

2. แตะ Printer Maintenance (การบาํรงุรกัษาเคร ือ่งพมิพ)์

3. สมัผัสท ี ่Update the Printer (อัพเดตเคร ือ่งพมิพ)์

4. สมัผัสท ี ่Printer Update Options (ตัวเลอืกอัพเดตเคร ือ่งพมิพ)์

5. เลอืก Install Automatically (Recommended) (ตดิตัง้โดยอัตโนมัต ิ(แนะนํา)) หรอื Alert When Available (เตอืน
เม ื่อสามารถเลอืกใชง้าน) หรอื Do Not Check (ไมต่อ้งตรวจสอบ)

การอัพเดตเครือ่งพิมพผ์า่น Embedded Web Server

1. เปิด EWS

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. คลกิแทบ็ Tools (เคร ือ่งมอื)

3. ในสว่น Printer Updates (อัพเดตเคร ือ่งพมิพ)์ ใหค้ลกิท ี ่Firmware Updates (อัพเดตเฟิรม์แวร)์ และจากน้ัน ปฏบัิตติาม
คาํแนะนําบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หากมกีารอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะดาวน ์โหลดและตดิตัง้การอัพเดต แลว้รสีตารท์ 

หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํหรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใหป้ฏบัิตติามคาํ
แนะนําบนหนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีด ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยชองคณุ หรอืเจา้หนา้ท ี่
ผ ูท้าํการตัง้คา่เครอืขา่ย
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เปิดซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์HP(Windows)
หลังจากตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP ใหท้าํตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้ตามระบบปฏบัิตกิารท ี่ ใช ้

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

● Windows 8.1: คลกิลกูศรลงท ีม่มุลา่งซา้ยของหนา้จอเร ิม่ แลว้เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

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

● Windows 7: จากเดสกท์อปคอมพวิเตอร ์ ใหค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่
โฟลเดอรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากคณุยังไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP โปรดไปท ี ่www.support.hp.com เพ ื่อดาวน ์โหลดและตดิ
ตัง้ซอฟตแ์วรท์ ีจ่าํเป็น
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ใชแ้อป HP Smart ในการพิมพ ์สแกน และแก้ ไขปญหาจากอุปกรณท่ี์ ใชร้
ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

HP Smart (กอ่นหนา้นี้ 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 ใหม ่รวมถงึ
จอภาพ และสัง่ซ ือ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงตา่งๆ

หมายเหตุ: อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารแอป HP Smart ในบางภาษา อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านคณุลักษณะบางรายการสาํหรบั
เคร ือ่งพมิพบ์างรุน่

หากต้องการติดต้ังแอป HP Smart

▲ สามารถใชง้านแอป HP Smart ได ้ ในอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android และ Windows 10 หากตอ้งการตดิตัง้แอปบนอุ
ปกรณข์องคณุ โปรดไปท ี ่123.hp.com และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ เพ ื่อเขา้ใชง้านรา้นคา้แอปสาํหรบัอปุกรณข์อง
คณุ

หากต้องการเปิดแอป HP Smart บนคอมพิวเตอรท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

▲ หลังตดิตัง้แอป HP Smart และใหค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) จากเดสกท์อ็ปของอปุกรณ ์และจากน้ันเลอืก HP Smart จากรายการ
แอป

เชื่อมต่อเขา้กับเครือ่งพิมพข์องคุณ

▲ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่อปุกรณข์องคณุน้ันไดเ้ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ัน HP Smart จะตรวจหา
เคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

รบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแอป HP Smart

สาํหรบัคาํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับวธิกีารพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาโดยใช้ HP Smart โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart, 
สแกนโดยใช ้HP Smart และ ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้าน HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน เขา้ใชง้านคณุลักษณะตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ และแก ้ ไข
ปญหาตา่งๆ ให ้ ไปท ี:่ 

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

● Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-help
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การปิดเครือ่งพิมพ ์
กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รอจนกระทัง่ไฟดับลงกอ่นจะถอดปลัก๊สายไฟออกหรอืปิดสวติชป์ลัก๊พว่ง

ขอ้ควรระวัง: หากคณุปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ยา่งไมถ่กูตอ้ง แครต่ลับบรรจหุมกึพมิพอ์าจไมเ่ล ื่อนกลับไปยังตาํแหน่งท ีถ่กูตอ้ง และ
ทาํใหเ้กดิปญหากับตลับบรรจหุมกึและคณุภาพงานพมิพ ์ได้
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2 การพิมพ ์

ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชันจะดาํเนนิการตัง้คา่การพมิพส์ว่นใหญ่ โดยอัตโนมัต ิเปล ี่ยนการตัง้คา่ตา่งๆ ดว้ยตัวเองตอ่เม ื่อคณุตอ้งการ
เปล ี่ยนคณุภาพการพมิพ ์ พมิพล์งบนกระดาษเฉพาะประเภท หรอืใชค้ณุสมบัตพิเิศษ

● พมิพ โ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์

● พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart

● พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

● เคลด็ลับสาํหรบัความสาํเรจ็ในการพมิพ ์
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พิมพ ์โดยใชค้อมพิวเตอร ์
● การพมิพเ์อกสาร

● การพมิพ โ์บรชัวร ์

● การพมิพซ์องจดหมาย

● การพมิพภ์าพถา่ย

● พมิพบ์นกระดาษขนาดพเิศษและขนาดท ีก่าํหนดเอง

● การพมิพล์งบนทัง้สองดา้นของหนา้กระดาษ (การพมิพส์องดา้น)

● พมิพ โ์ดยใชเ้ดสกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป Mac

หมายเหตุ: คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่ ไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดย
ใชแ้อป HP Smart

การพิมพเ์อกสาร

การพิมพเ์อกสาร (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตัง้คา่การพมิพส์าํหรบังานพมิพทั์ง้หมด ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ในซอฟตแ์วรข์อง HP 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วรข์อง HP โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท ีจั่ดวางไว)้ ใหเ้ลอืกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหเ้ลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media 
(วัสดพุมิพ)์ ในพ ืน้ท ี ่Tray Selection (การเลอืกถาด) แลว้เลอืกคณุภาพการพมิพท์ ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Quality 
Settings (การตัง้คา่คณุภาพ) จากน้ันเลอืกสที ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Color (ส)ี

● คลกิ Advanced (ขัน้สงู) และเลอืกขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดงึลง

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดป้อน
กระดาษ และตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ 
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หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการ
ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

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

7. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

การพิมพ ์โบรชวัร ์

การพิมพ ์โบรชวัร ์(Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. บนเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน ใหค้ลกิ การพิมพ ์

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

4. หากจะตอ้งเปล ี่ยนการตัง้คา่ คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกลอ่งโตต้อบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คุณสมบัติ) , Options (ตัวเลือก) , Printer Setup (การต้ังคา่เครือ่งพิมพ)์ , Printer 
(เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (คา่กําหนด) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตัง้คา่การพมิพส์าํหรบังานพมิพทั์ง้หมด ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ในซอฟตแ์วรข์อง HP 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วรข์อง HP โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท ีจั่ดวางไว)้ ใหเ้ลอืกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหเ้ลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media 
(วัสดพุมิพ)์ ในพ ืน้ท ี ่Tray Selection (การเลอืกถาด) แลว้เลอืกคณุภาพการพมิพท์ ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Quality 
Settings (การตัง้คา่คณุภาพ) จากน้ันเลอืกสที ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Color (ส)ี

● คลกิ ขั้นสูง เพ ื่อเลอืกขนาดโบรชัวรท์ ีเ่หมาะสมจากรายการดรอปดาวน ์ขนาดกระดาษ

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดป้อน
กระดาษ และตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ 

หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการ
ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

6. คลกิ ตกลง เพ ื่อปิดกลอ่งโตต้อบ คุณสมบัติ

7. คลกิ การพิมพ ์หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้พมิพ ์

การพิมพซ์องจดหมาย
หลกีเล ี่ยงการใชง้านซองจดหมายท ีม่ลัีกษณะดังตอ่ไปนี้

● เคลอืบมันมากๆ

● มกีาวตดิในตัว ตัวยดึ หรอืชอ่ง
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● กระดาษหนา ไมเ่รยีบ หรอืขอบมว้นงอ

● พ ืน้ท ียั่บยน่ ฉีกขาด หรอืเสยีหายในรปูแบบอื่นๆ

ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่รอยพับของซองจดหมายท ีค่ณุใสเ่ขา้ไป ในเคร ือ่งพมิพก์รดีไวจ้นเรยีบ

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการพมิพซ์องจดหมาย โปรดดทู ีเ่อกสารประกอบท ีม่าพรอ้มกับโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ ี่
คณุกาํลังใชง้าน

วิธพิีมพซ์องจดหมาย (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. บนเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร ์ ใหค้ลกิ Print (พมิพ)์ 

3. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตัง้คา่การพมิพส์าํหรบังานพมิพทั์ง้หมด ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ในซอฟตแ์วรข์อง HP 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วรข์อง HP โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท ีจั่ดวางไว)้ ใหเ้ลอืกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหเ้ลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media 
(วัสดพุมิพ)์ ในพ ืน้ท ี ่Tray Selection (การเลอืกถาด) แลว้เลอืกคณุภาพการพมิพท์ ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Quality 
Settings (การตัง้คา่คณุภาพ) จากน้ันเลอืกสที ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Color (ส)ี

● คลกิ ขั้นสูง และเลอืกขนาดซองจดหมายท ีเ่หมาะสมจากรายการดรอปดาวน ์ขนาดกระดาษ

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดป้อน
กระดาษ และตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ 

หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการ
ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

6. คลกิ ตกลง เพ ื่อปิดกลอ่งโตต้อบ คุณสมบัติ

7. คลกิ พิมพ ์หรอื ตกลง เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

การพิมพภ์าพถา่ย
คณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยจากคอมพวิเตอร ์

อยา่ท ิง้กระดาษภาพถา่ยท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ ไว ้ ในถาดป้อนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมว้นตัว ซ ึง่ทาํใหค้ณุภาพงานพมิพล์ดลง ควรทาํให ้
กระดาษภาพถา่ยเรยีบกอ่นพมิพง์าน

50 บท 2   การพมิพ ์ THWW



คําแนะนํา: คณุสามารถใชเ้คร ือ่งพมิพน์ี้เพ ื่อพมิพเ์อกสารหรอืภาพถา่ยจากอปุกรณพ์กพาของคณุ (เชน่ สมารท์โฟนหรอื
แทบ็เลต็) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting ) (ในขณะนี้ เวบ็ไซต ์
นี้อาจใช ้ ไม่ ไดกั้บทกุภาษา)

การพิมพภ์าพถา่ยจากคอมพิวเตอร ์(Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท ีจั่ดวางไว)้ ใหเ้ลอืกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหเ้ลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media 
(วัสดพุมิพ)์ ในพ ืน้ท ี ่Tray Selection (การเลอืกถาด) แลว้เลอืกคณุภาพการพมิพท์ ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Quality 
Settings (การตัง้คา่คณุภาพ) จากน้ันเลอืกสที ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Color (ส)ี

● คลกิ Advanced (ขัน้สงู) และเลอืกขนาดภาพถา่ยท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดป้อน
กระดาษ และตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ 

หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการ
ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

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

7. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

หมายเหตุ:  หลังจากพมิพง์านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษ
ภาพถา่ยไวเ้พ ื่อไม่ ใหก้ระดาษมว้นตัว ซ ึง่ทาํใหค้ณุภาพงานพมิพล์ดลง 

พิมพบ์นกระดาษขนาดพิเศษและขนาดท่ีกําหนดเอง
ถา้แอพพลเิคชันรองรบักระดาษท ีก่าํหนดขนาดเอง ใหตั้ง้คา่ขนาดในแอพพลเิคชันกอ่นการพมิพเ์อกสาร ถา้ไมร่องรบั ใหตั้ง้คา่ขนาด
ท ี่ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ คณุอาจตอ้งปรบัรปูแบบเอกสารท ีจ่ะพมิพ ์ เพ ื่อใหพ้มิพง์านลงบนกระดาษท ีก่าํหนดขนาดเองไดพ้อดี

การต้ังคา่ขนาดแบบกําหนดเอง (Windows)

1. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows เลอืก Windows System (ระบบ Windows) จากรายการแอป
พลเิคชัน เลอืก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลกิท ี ่View devices and printers (ดอูปุกรณแ์ละ
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เคร ือ่งพมิพ)์ ภายใต ้Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) เลอืกช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ และเลอืก Print server 
properties (คณุสมบัตเิซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีห่รอืแตะมมุบนขวาของหนา้จอเพ ื่อเปิดแถบ Charms (ทางลัด) คลกิไอคอน 
Settings (การตัง้คา่) คลกิหรอืแตะ Control Panel (แผงควบคมุ) แลว้คลกิหรอืแตะ View devices and 
printers (ดอูปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์ คลกิหรอืแตะช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิหรอืแตะ Print server properties 
(คณุสมบัตเิซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows คลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์ เลอืก
ช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เลอืก Print server properties (คณุสมบัตเิซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์

2. เลอืกกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย Create a new form (สรา้งแบบฟอรม์ใหม)่

3. ใสช่ ื่อขนาดกระดาษท ีก่าํหนดเอง

4. ใสข่นาดของกระดาษท ีก่าํหนดเองในสว่น Form description (measurements) (คาํอธบิายแบบฟอรม์ (ขนาด))

5. คลกิ Save Form (บันทกึแบบฟอรม์) แลว้คลกิ Close (ปิด)

การพิมพบ์นกระดาษขนาดพิเศษหรอืขนาดท่ีกําหนดเอง(Windows)

หมายเหตุ: กอ่นท ีค่ณุจะสามารถพมิพล์งบนกระดาษท ีก่าํหนดขนาดเอง คณุตอ้งกาํหนดขนาดกระดาษใน Print Server 
Properties (คณุสมบัตเิซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์ 

1. ใสก่ระดาษท ีเ่หมาะสมไว ้ ในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน ใหค้ลกิ Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตัง้คา่การพมิพส์าํหรบังานพมิพทั์ง้หมด ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ในซอฟตแ์วรข์อง HP 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วรข์อง HP โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

5. บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรอืแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหค้ลกิปุ่ ม Advanced (ขัน้สงู)

6. ในบรเิวณ Paper/Output (กระดาษ/งานพมิพ)์ เลอืกขนาดท ีก่าํหนดเองจากเมนแูบบหลน่ลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ และ
ตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

7. เลอืกการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ OK (ตกลง)

8. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์
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การพิมพล์งบนท้ังสองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพส์องด้าน)

การพิมพส์องด้าน (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการกาํหนดการตัง้คา่การพมิพส์าํหรบังานพมิพทั์ง้หมด ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ในซอฟตแ์วรข์อง HP 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วรข์อง HP โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● บนแทบ็ เค้าโครง เลอืกการวางแนว แนวต้ัง หรอื แนวนอน จากน้ันเลอืกตัวเลอืกการพลกิกระดาษท ีเ่หมาะสม จาก
รายการดรอปดาวน ์พิมพท้ั์งสองด้าน

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหเ้ลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media 
(วัสดพุมิพ)์ ในพ ืน้ท ี ่Tray Selection (การเลอืกถาด) แลว้เลอืกคณุภาพการพมิพท์ ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Quality 
Settings (การตัง้คา่คณุภาพ) จากน้ันเลอืกสที ีเ่หมาะสมในพ ืน้ท ี ่Color (ส)ี

● คลกิ Advanced (ขัน้สงู) และเลอืกขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดงึลง

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดป้อน
กระดาษ และตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ 

หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการ
ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพร์องรบัการพมิพส์องดา้นอัตโนมัตสิาํหรบักระดาษขนาด A4, Letter, Executive และ JIS B5

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

7. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

พิมพ ์โดยใชเ้ดสกท็์อปหรอืแล็ปท็อป Mac
คาํแนะนําสาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ี่ ใชง้านรว่มกับ HP AirPrint ได ้และคอมพวิเตอร ์ Mac ท ี่ ใชร้ะบบปฏบัิตกิาร macOS และ OS X 
10.7 (Lion) หรอืใหมก่วา่
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เครือ่งพิมพท่ี์เชื่อมต่อกับเครอืขา่ย

หากเคร ือ่งพมิพข์องคณุไดร้บัการตัง้คา่และเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายของคณุอย ูแ่ลว้ คณุสามารถเปิดใชง้านการพมิพจ์ากเด
สกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป Mac ได ้ โดยใชเ้มน ูการกําหนดลักษณะของระบบ

1. เปิด การกําหนดลักษณะของระบบ จากน้ันเลอืก เครือ่งพิมพแ์ละสแกนเนอร ์

2. คลกิ เพ่ิม + เพ ื่อตัง้คา่เคร ือ่งพมิพบ์น Mac ของคณุ เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากรายการเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยท ีป่รากฏ 
จากน้ันคลกิ เพ่ิม ซ ึง่จะเป็นการตดิตัง้ไดรเวอรก์ารพมิพ ์ สแกน หรอืแฟกซท์ ีพ่รอ้มใชง้านสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

คาํแนะนําเหลา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพจ์าก Mac ของคณุได ้ใชง้านแอป HP Smart ตอ่ เพ ื่อตรวจสอบระดับหมกึและการแจง้
เตอืนเคร ือ่งพมิพ ์

เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้เชื่อมต่อกับเครอืขา่ย

▲ หากคณุไม่ ไดตั้ง้คา่หรอืเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุกับเครอืขา่ยของคณุ ให ้ ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ี่
จาํเป็น เม ื่อคณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็ ให ้ ใช ้HP Utility จากโฟลเดอร ์ แอปพลิเคชนั ในการตรวจสอบระดับหมกึและการแจง้
เตอืนเคร ือ่งพมิพ ์
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พิมพ ์โดยใชแ้อป HP Smart
สว่นนีจ้ะใหค้าํแนะนําพ ืน้ฐานสาํหรบัการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Android, iOS หรอื Windows 10 
ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ให ้ ไปท ี:่

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

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

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

3. บนหนา้จอหลัก HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุไว ้

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นแถบเคร ือ่งมอืท ีอ่ย ูด่า้นลา่งซา้ย
ของหนา้จอ และจากน้ันเลอืก Select a Different Printer (เลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น) เพ ื่อดเูคร ือ่งพมิพทั์ง้หมดท ีส่ามารถเลอืก
ใชง้านได ้

4. คลกิหรอืแตะ พิมพภ์าพถา่ย คน้หาภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ จากน้ันคลกิหรอืแตะ เลือกภาพถา่ยเพ่ือพิมพ ์

-หรอื-

คลกิหรอืแตะ พิมพเ์อกสาร คน้หาเอกสาร PDF ท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ จากน้ันคลกิหรอืแตะ พิมพ ์

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม หากตอ้งการดกูารตัง้คา่เพ ิม่เตมิ ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่More settings (การตัง้คา่เพ ิม่เตมิ) สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

6. คลกิหรอืแตะท ี ่Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งหมายบวก หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนเป็นเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น หรอืเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่

3. แตะตัวเลอืกการพมิพ ์ (เชน่ พิมพภ์าพถา่ย หรอื พิมพเ์อกสาร ฯลฯ) คณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยและเอกสารจากอปุกรณข์อง
คณุ ท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์หรอืไซต ์โซเชยีลมเีดยีได ้

4. เลอืกภาพถา่ยหรอืเอกสารท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

5. แตะท ี ่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 สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดย
ใชแ้อป HP Smart 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้ในเครอืขา่ยเดยีวกันกับอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุแลว้

2. เปิดใชง้านการพมิพบ์นอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ:

● iOS: ใชตั้วเลอืก พิมพ ์จากเมน ูแชร ์หรอื 

หมายเหตุ: อปุกรณท์ ี่ ใช ้iOS 4.2 หรอืใหมก่วา่จะม ีAirPrint ตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้

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

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

● Windows Mobile: แตะท ี ่Print (พมิพ)์ จากเมน ูDevice (อปุกรณ)์ ไมต่อ้งทาํการตัง้คา่ใดๆ หากมกีารตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์ไวล้ว่งหนา้แลว้

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

● Chromebook: ดาวน ์โหลดและตดิตัง้แอป HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store เพ ื่อเปิดใชง้านทัง้การ
พมิพ ์ Wi-Fi และ USB

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

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูโดยละเอยีดเก ี่ยวกับการเปิดใชง้านการพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting ) หากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่เีวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํหรบัประเทศ/ภมูภิาคหรอื
ภาษาของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษาอื่น 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารใสก่ระดาษท ีม่ขีนาดตรงกับการตัง้คา่กระดาษของเคร ือ่งพมิพ ์ (ด ูใสก่ระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เตมิ) การตัง้คา่ขนาดกระดาษท ีถ่กูตอ้งสาํหรบักระดาษท ี่ ใส ่ ไวจ้ะชว่ยใหอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุร ู ้ ไดว้า่มกีารพมิพ โ์ดยใช ้
กระดาษขนาดใดอย ู่
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เคล็ดลับสาํหรบัความสาํเรจ็ในการพิมพ ์
เพ ื่อใหส้ามารถพมิพง์านไดส้าํเรจ็ ตลับหมกึพมิพ ์ HP ควรทาํงานเป็นปกตแิละมปีรมิาณหมกึพมิพเ์พยีงพอ ใสก่ระดาษสาํหรบัพมิพ ์
อยา่งถกูตอ้ง และตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ไวอ้ยา่งเหมาะสม

● เคลด็ลับเก ี่ยวกับหมกึพมิพ ์

● เคลด็ลับการใสก่ระดาษ

● เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

เคล็ดลับเก่ียวกับหมกึพิมพ ์
ขอ้มลูดังตอ่ไปนี้คอืเคลด็ลับการใชนํ้า้หมกึเพ ื่อการพมิพง์านใหเ้ป็นผลสาํเรจ็:

● หากไมส่ามารถยอมรบัคณุภาพงานพมิพ ์ได ้โปรดดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่ปญหาการพมิพ์

● ใชต้ลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้

ตลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้ ไดร้บัการออกแบบมาและทดสอบกับเคร ือ่งพมิพแ์ละกระดาษของ HP เพ ื่อชว่ยใหค้ณุสามารถ
พมิพง์านคณุภาพเย ีย่มไดอ้ยา่งงา่ยดายตลอดเวลา

หมายเหตุ: HP ไมส่ามารถรบัประกันคณุภาพหรอืความน่าเช ื่อถอืของวัสดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP การตอ้งเขา้รบับรกิาร
หรอืซอ่มแซมผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการใชวั้สดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน

หากคณุเช ื่อวา่ คณุมกีารซ ือ้ตลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท ้ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/go/anticounterfeit

● ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพส์ดีาํและตลับหมกึพมิพส์ ี ใหถ้กูตอ้ง

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์

● ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณในตลับหมกึพมิพเ์พ ื่อใหแ้น่ ใจวา่มปีรมิาณหมกึพมิพเ์พยีงพอ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: การแจง้เตอืนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพมิพจ์ะบอกระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อจดุประสงค ์ในการ
วางแผนเตรยีมการเทา่น้ัน เม ื่อคณุไดร้บัการแจง้เตอืนวา่ระดับหมกึเหลอืนอ้ย โปรดเตรยีมตลับหมกึสาํรองใหพ้รอ้ม เพ ื่อหลกี
เล ี่ยงปญหาการพมิพล์า่ชา้ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ใหมจ่นกวา่เคร ือ่งจะแจง้เตอืนใหค้ณุดาํเนนิการ

● ปิดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใช ้  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) ทกุครัง้เพ ื่อใหเ้คร ือ่งพมิพป้์องกันหัวพน่หมกึ

เคล็ดลับการใสก่ระดาษ
ดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิไดจ้าก ใสก่ระดาษ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษอยา่งถกูตอ้ง และตัง้คา่ขนาดวัสดพุมิพแ์ละประเภทวัสดพุมิพ ์ใหถ้กูตอ้ง 
ในระหวา่งท ี่ ใสก่ระดาษเขา้ในถาดป้อนกระดาษ คณุจะไดร้บัขอ้ความแจง้จากแผงควบคมุใหตั้ง้คา่ขนาดและชนดิส ือ่ส ิง่พมิพ ์

● ใสปึ่กกระดาษ (ไม่ ใชแ่คห่นึ่งแผน่) กระดาษทัง้หมดในปึกตอ้งมขีนาดเทา่กันและเป็นชนดิเดยีวกันเพ ื่อหลกีเล ี่ยงกระดาษตดิ

● ใสก่ระดาษโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง
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● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบักระดาษไมท่าํใหก้ระดาษใน
ถาดโคง้งอ

● ปรบัตัวปรบัความยาวของกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ ตัวปรบักระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดโคง้งอ

เคล็ดลับการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์
การตัง้คา่ซอฟตแ์วรท์ ีเ่ลอืกไว ้ ในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพจ์ะมผีลเฉพาะกับการพมิพเ์ทา่น้ัน ไมร่วมถงึการทาํสาํเนาหรอืการสแกน

คณุสามารถพมิพเ์อกสารของคณุลงในกระดาษทัง้สองดา้น สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การพมิพล์งบนทัง้สองดา้นของหนา้
กระดาษ (การพมิพส์องดา้น)

คําแนะนําในการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์(Windows)

● หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่เร ิม่ตน้การพมิพ ์ ใหเ้ปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP คลกิ Print, Scan & Fax (พิมพ ์
สแกน และสง่โทรสาร) แลว้คลกิ Set Preferences (ตัง้คา่ลักษณะท ีต่อ้งการ) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิเีปิด 
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โปรดด ูเปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่กระดาษและถาดกระดาษ:

– ขนาดกระดาษ เลอืกขนาดกระดาษท ีค่ณุใส ่ ไว ้ ในถาดป้อนกระดาษ

– วัสดุพิมพ:์ เลอืกชนดิกระดาษท ีค่ณุตอ้งการใช ้

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่สหีรอืขาวดาํ:

– Color (ส)ี: ใชห้มกึจากตลับหมกึพมิพทั์ง้หมดเพ ื่อการพมิพส์เีตม็รปูแบบ

– Black & White (ขาวดาํ) หรอื Black Ink Only (หมกึสดีาํเทา่น้ัน): ใชเ้ฉพาะหมกึสดีาํสาํหรบัการพมิพข์าวดาํ
คณุภาพปกตหิรอืตํ่าลง

– High Quality Grayscale (โทนสเีทาคณุภาพสงู): ใชห้มกึจากทัง้ตลับหมกึพมิพส์แีละสดีาํ เพ ื่อพมิพส์ดีาํและโทนส ี
เทาในปรมิาณมาก สาํหรบังานพมิพข์าวดาํคณุภาพสงู

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่คณุภาพงานพมิพ:์

จะมกีารวัดคา่คณุภาพงานพมิพ โ์ดยใชค้วามละเอยีดการพมิพเ์ป็นจาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) ท ีส่งูข ึน้จะ
ทาํใหง้านพมิพม์คีวามชัดเจนและรายละเอยีดท ีม่ากข ึน้ แตจ่ะพมิพช์า้และอาจใชห้มกึปรมิาณมากข ึน้

– Draft (แบบรา่ง): โดยทัว่ไปแลว้ จะมกีารใชจ้าํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) ท ีต่ํ่าลงเม ื่อมรีะดับหมกึตํ่า หรอืเม ื่อไมต่อ้งการงาน
พมิพค์ณุภาพสงู

– ดีกวา่: เหมาะสาํหรบังานพมิพ โ์ดยสว่นใหญ่

– ดีท่ีสดุ: dpi จะสงูกวา่ ดีกวา่

– เปิดใชง้าน DPI สูงสดุ: การตัง้คา่จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) สงูสดุในรายการท ีม่ ี ใหเ้ลอืกใชส้าํหรบัคณุภาพงานพมิพ ์

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่หนา้และเคา้โครง:
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– Orientation (การวางแนวกระดาษ): เลอืก Portrait (แนวตัง้) สาํหรบัการพมิพแ์นวตัง้ หรอื Landscape (แนว
นอน) สาํหรบัการพมิพแ์นวนอน

– พิมพบ์นหน้ากระดาษท้ังสองด้าน: พลกิหนา้กระดาษหลังจากพมิพบ์นกระดาษดา้นหนึ่งแลว้โดยอัตโนมัต ิเพ ื่อใหค้ณุ
สามารถพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

○ Flip on Long Edge (พลกิหนา้กระดาษตามขอบดา้นยาว): เลอืกตัวเลอืกนีห้ากคณุตอ้งการพลกิหนา้กระดาษ
ตามขอบดา้นยาวของกระดาษ เม ื่อพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

○ Flip on Short Edge (พลกิหนา้กระดาษตามขอบดา้นสัน้): เลอืกตัวเลอืกนีห้ากคณุตอ้งการพลกิหนา้กระดาษ
ตามขอบดา้นสัน้ของกระดาษ เม ื่อพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

– จํานวนหน้าต่อแผน่: จะชว่ยคณุในการระบลุาํดับของหนา้ในกรณีท ีค่ณุพมิพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ตอ่แผน่

THWW เคลด็ลับสาํหรบัความสาํเรจ็ในการพมิพ ์ 59



3 การทําสาํเนาและสแกน

● Copy (ทาํสาํเนา)

● การสแกน

● เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน
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Copy (ทําสาํเนา)
หากต้องการคัดลอกเอกสาร หรอืบัตร ID

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีพ่มิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก การทําสาํเนา

4. เลอืก เอกสาร หรอื บัตร ID

5. ป้อนจาํนวนสาํเนาโดยใชค้ยีแ์พด หรอืดาํเนนิการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่อ ื่นๆ

คําแนะนํา: หากตอ้งการบันทกึการตัง้คา่ของคณุเป็นคา่เร ิม่ตน้สาํหรบังานอื่นในคราวหนา้ ใหส้มัผัสท ี ่  ( Copy 

Settings (การต้ังคา่การทําสาํเนา) ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Save Current Settings (บันทกึการตัง้คา่ปจจบัุน)

6. สมัผัสท ี ่  การทําสาํเนา

คําแนะนํา: ตามคา่เร ิม่ตน้ จะมกีารตัง้คา่ใหเ้คร ือ่งพมิพท์าํสาํเนาเป็นส ีหากคณุตอ้งการทาํสาํเนาเป็นสขีาวดาํ ใหส้มัผัสท ี ่
 ( Copy Settings (การต้ังคา่การทําสาํเนา) ) เพ ื่อเปล ี่ยนสที ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้
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การสแกน
คณุสามารถสแกนเอกสาร ภาพถา่ย และกระดาษประเภทอื่น ๆ แลว้สง่ไปยังปลายทางท ีแ่ตกตา่งกัน เชน่ คอมพวิเตอรห์รอืผ ูร้บั
อเีมล

เม ื่อทาํการสแกนเอกสารดว้ยซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP คณุสามารถสแกนใหเ้ป็นรปูแบบท ีส่ามารถใชค้น้หาและแก ้ ไขได ้

เม ื่อทาํการสแกนเอกสารตน้ฉบับแบบไมม่ขีอบ ให ้ ใชก้ระจกเคร ือ่งสแกน และไม่ ใชตั้วป้อนเอกสาร

หมายเหตุ: ฟงกชั์น่สแกนบางสว่นจะใช ้ ไดห้ลังจากตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ์ HP

คําแนะนํา: หากคณุมปีญหาในการสแกนเอกสาร โปรดด ูปญหาเก ี่ยวกับการถา่ยสาํเนาและการสแกน

● การสแกนไปยังคอมพวิเตอร ์

● การสแกนไปยังอปุกรณห์น่วยความจาํ

● สแกนไปยังอเีมล

● สแกนโดยใช ้HP Smart 

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

● สรา้งทางลัดการสแกนใหม ่(Windows)

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

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

นอกจากนี้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านกอ่นการสแกนในคอมพวิเตอร ์ Windows

คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP สแกนเอกสารใหเ้ป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การสแกนเอกสาร
เป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับไปยังคอมพิวเตอรจ์ากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอรแ์ลว้ กอ่นทาํการสแกน

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. สมัผัสท ี ่Scan (สแกน) จากแผงควบคมุ และจากน้ันเลอืก คอมพิวเตอร ์

3. เลอืกช ื่อคอมพวิเตอรข์องคณุ

4. แตะ Start Scan (เร ิม่สแกน)
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การเปิดใชง้านคุณสมบัติสแกนไปยังคอมพิวเตอร ์(Windows) 

หากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอร โ์ดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ USB จะมกีารเปิดใชง้านคณุลักษณะสาํหรบัการสแกนไปยัง
คอมพวิเตอร ์ เป็นคา่เร ิม่ตน้ และไมส่ามารถปิดใชง้านได ้

หากคณุกาํลังใชก้ารเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นีห้ากมกีารปิดใชง้านคณุลักษณะไว ้และคณุตอ้งการเปิดใชง้าน
อกีครัง้

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

3. เลอืก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยังคอมพวิเตอร)์

4. คลกิ Enable (เปิดใชง้าน)

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยเป็นไฟล ์(Windows)

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

3. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

4. คลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

5. เลอืกชนดิของสแกนท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Scan (สแกน)

● เลอืก บันทึกเป็น PDF เพ ื่อบันทกึเอกสาร (หรอืภาพถา่ย) เป็นไฟล ์PDF

● เลอืก บันทึกเป็น JPEG เพ ื่อบันทกึภาพถา่ย (หรอืเอกสาร) เป็นไฟลภ์าพ

หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิค ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบสาํหรบัการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

หากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง

การสแกนไปยังอุปกรณห์น่วยความจํา
คณุสามารถสแกนโดยตรงไปแฟลชไดรฟ์ USB จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ โ์ดยไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอรห์รอืซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
HP

ขอ้ควรระวัง: อยา่ถอดแฟลชไดรฟอ์อกจากพอรต์ USB ของเคร ือ่งพมิพข์ณะท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังเขา้ใชท้าํงานอย ู ่เพราะอาจสรา้ง
ความเสยีหายใหกั้บไฟลบ์นแฟลชไดรฟ ์USB คณุสามารถถอดแฟลชไดรฟ ์USB ออกไดอ้ยา่งปลอดภัยตอ่เม ื่อไฟพอรต์ USB ไมก่ระ
พรบิอย ู่

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่นับสนุนแฟลชไดรฟ ์USB ท ีเ่ขา้รหัส

คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP สแกนเอกสารเป็นรปูแบบท ีแ่ก ้ ไขได ้สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การสแกนเอกสารเป็น
ขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้
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หากต้องการสแกนต้นฉบับไปยังอุปกรณห์น่วยความจําจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. ใสแ่ฟลชไดรฟ ์USB

3. แตะ การสแกน แลว้เลอืก Memory Device (อปุกรณห์น่วยความจาํ)

4. เปล ี่ยนตัวเลอืกการสแกนหากตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เริม่สแกน)

สแกนไปยังอีเมล
● สแกนไปยังอเีมลผา่นฟงกชั์น สแกน

● สแกนไปยังอกีเมลผา่นแทบ็ สแกนไปยังอเีมล

สแกนไปยังอีเมลผา่นฟงกช์นั สแกน

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตดิตัง้ Scan to E-mail (สแกนเพ ื่อสง่อเีมล)

● สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอเีมล 

การติดต้ัง Scan to E-mail (สแกนเพ่ือสง่อีเมล)

การต้ังคา่ Scan to E-mail (สแกนเพ่ือสง่อีเมล)

คณุจะตอ้งตัง้คา่อเีมลแอดเดรสกอ่น และจากน้ัน สแกนและอเีมลเอกสารของคณุ

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งมคีอมพวิเตอรท์ ีม่กีารเช ื่อมตอ่เขา้เครอืขา่ย เพ ื่อตัง้คา่ สแกนไปยังอเีมล

1. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Email (อเีมล)

2. บนหนา้จอ Email Profile Not Set Up (ไมม่กีารตัง้คา่โปรไฟลอ์เีมล) ใหส้มัผัสท ี ่Next (ถัดไป)

3. สมัผัสท ี ่Using the HP Software Installed on a Computer (การใชซ้อฟตแ์วรข์อง HP ท ีม่กีารตดิตัง้ไวบ้น
คอมพวิเตอร)์ หรอื Using a Web Browser (การใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร)์ และจากน้ัน ปฏบัิตติามขอ้ความบนหนา้จอ เพ ื่อตัง้คา่
โปรไฟลอ์เีมล

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตดิตัง้ Scan to E-mail (สแกนไปยังอเีมล)

สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมล

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมลจากแผงควบคุม

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Email (อเีมล)
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3. ยนืยันอเีมลแอดเดรสท ีค่ณุตอ้งการใช ้และสมัผัสท ี ่Continue (ดาํเนนิการตอ่)

หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนอเีมลแอดเดรส ใหส้มัผัสท ี ่  เลอืกอเีมลแอดเดรสท ีค่ณุตอ้งการใช ้และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Continue 

(ดาํเนนิการตอ่) 

4. ป้อนท ีอ่ย ูอ่เีมลของผ ูร้บัลงในชอ่ง ถึง

หรอืสมัผัสท ี ่  เลอืกบัญชอีเีมลท ีค่ณุตอ้งสง่ไป และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Continue (ดาํเนนิการตอ่) 

5. ป้อนหัวขอ้อเีมลในเขตขอ้มลู Subject (หว้ขอ้)

6. แตะ  หากคณุตอ้งการดตัูวอยา่งภาพถา่ยหรอืเอกสารท ีส่แกน

สมัผัสท ี ่  เพ ื่อเปล ี่ยนการตัง้คา่

7. แตะ สง่

8. แตะ เสรจ็สิน้ เม ื่อการสแกนเสรจ็สมบรูณ ์หรอืแตะท ี ่เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่อกีหนึ่งหนา้

สแกนไปยังอีกเมลผา่นแท็บ สแกนไปยังอีเมล

แอปพลเิคชันสแกนไปยังอเีมลเป็นแอปพลเิคชันท ีช่ว่ยใหค้ณุทาํการสแกนและสง่อเีมลภาพถา่ยหรอืเอกสารไปยังผ ูร้บัท ีร่ะบไุว ้ ได ้
โดยตรงจากเคร ือ่งพมิพข์องคณุไดอ้ยา่งรวดเรว็ คณุสามารถตัง้คา่ท ีอ่ย ูอ่เีมลของคณุ ลอ็กอนิเขา้บัญชขีองคณุดว้ยรหัส PIN ท ี่ ให ้
ไว ้แลว้ทาํการสแกนและสง่อเีมลเอกสารไป

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตดิตัง้ Scan to E-mail (สแกนเพ ื่อสง่อเีมล)

● สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอเีมล 

● เปล ี่ยนการตัง้คา่บั◌ญีช ี

การติดต้ัง Scan to E-mail (สแกนเพ่ือสง่อีเมล)

1. เปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

2. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่Apps (โปรแกรม) และจากน้ัน สมัผัสท ี่ โปรแกรม Scan-to-Email (สแกนไปยังอเีมล)

3. บนหนา้จอ Welcome (ตอ้นรบั) กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

4. สมัผัสท ีก่ลอ่ง Email (อเีมล) เพ ื่อป้อนท ีอ่ย ูอ่เีมลของคณุ และจากน้ันสมัผัสท ี ่Done (เสรจ็ส ิน้)

5. กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

6. PIN จะถกูสง่ไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลท ีค่ณุป้อน กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

7. กดเลอืก PIN เพ ื่อป้อน PIN ของคณุแลว้กดเลอืก Done (เสรจ็ส ิน้)

8. กดเลอืก Store Email (เกบ็อเีมล) หรอื Auto-login (ลอ็กอนิอัตโนมัต)ิ แลว้แตว่า่คณุตอ้งการใหเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุเกบ็
ขอ้มลูลอ็กอนิของคณุอยา่งไร

9. เลอืกประเภทสแกนของคณุโดยกดเลอืก Photo (ภาพถา่ย) หรอื Document (เอกสาร)
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10. สาํหรบัภาพถา่ย ใหเ้ลอืกการตัง้คา่สแกนแลว้กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

สาํหรบัเอกสาร ใหด้าํเนนิตอ่ไปยังขัน้ตอนถัดไป

11. ตรวจสอบยนืยันขอ้มลูอเีมล แลว้กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

12. กดเลอืก Scan to Email (สแกนเพ ื่อสง่อเีมล)

13. กดเลอืก OK เมอืสแกนเสรจ็เรยีบรอ้ย แลว้กดเลอืก Yes (ใช)่ เพ ื่อสง่อกีอเีมล หรอื No (ไม)่ เพ ื่อจบการทาํงาน

สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมล

คณุสามารถสแกนไปยังอเีมล จากแผงควบคมุหรอืซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมลจากแผงควบคุม

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่Apps (โปรแกรม) และจากน้ัน สมัผัสท ี่ โปรแกรม Scan-to-Email (สแกนไปยังอเีมล)

3. บนจอแสดงผลแผงควบคมุ ใหเ้ลอืกบัญชที ีค่ณุตอ้งการใช ้แลว้กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

หมายเหตุ: เลอืก My account is not listed (บัญชขีองฉันไมม่ ี ในรายการ) ถา้คณุไมม่บัีญช ีคณุจะไดร้บัการแจง้เตอืน
ใหป้้อนท ีอ่ย ูอ่เีมลของคณุและรบั PIN

4. หากไดร้บัการแจง้เตอืน ใหป้้อน PIN

5. เลอืกประเภทสแกนของคณุโดยกดเลอืก Photo (ภาพถา่ย) หรอื Document (เอกสาร)

6. สาํหรบัภาพถา่ย ใหเ้ลอืกการตัง้คา่สแกนแลว้กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

สาํหรบัเอกสาร ใหด้าํเนนิตอ่ไปยังขัน้ตอนถัดไป

7. การเพ ิม่หรอืลบผ ูร้บั ใหก้ดเลอืก Modify Recipient(s) (ปรบัเปล ี่ยนผ ูร้บั) เม ื่อเสรจ็แลว้กดเลอืก Done (เสรจ็ส ิน้)

8. ตรวจสอบยนืยันขอ้มลูอเีมล แลว้กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

9. กดเลอืก Scan to Email (สแกนเพ ื่อสง่อเีมล)

10. กดเลอืก OK เมอืสแกนเสรจ็เรยีบรอ้ย แลว้กดเลอืก Yes (ใช)่ เพ ื่อสง่อกีอเีมล หรอื No (ไม)่ เพ ื่อจบการทาํงาน

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอีเมลจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพข์อง HP(Windows)

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

3. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

4. คลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

5. เลอืกชนดิของสแกนท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Scan (สแกน)

เลอืก อีเมลเป็น PDF หรอื อีเมลเป็น JPEG เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรอ์เีมลโดยแนบไฟลท์ ีส่แกนไปพรอ้มกับอเีมลดว้ย
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หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิค ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบสาํหรบัการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

หากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง

เปล่ียนการต้ังคา่บั◌ีญชี

1. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่Apps (โปรแกรม) และจากน้ัน สมัผัสท ี่ โปรแกรม Scan-to-Email (สแกนไปยังอเีมล)

2. เลอืกบัญชที ีค่ณุตอ้งการเปล ี่ยนแปลง และสมัผัสท ี ่Modify (ปรบัแตง่)

3. เลอืกการตัง้คา่ใดท ีค่ณุตอ้งการปรบัเปล ี่ยน และปฏบัิตติามการแจง้เตอืนบนหนา้จอ

● Auto-login (ลอ็กอนิอัตโนมัต)ิ

● Store Email (เกบ็อเีมล)

● Remove from list (ลบออกจากรายการ)

● Change PIN (เปล ี่ยน PIN)

● Delete Account (ลบบัญช)ี

สแกนโดยใช ้HP Smart 
คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยจากสแกนเนอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ และคณุยังสามารถสแกนโดยใช ้
กลอ้งบนอปุกรณข์องคณุไดอ้กีดว้ย HP Smart ประกอบดว้ยเคร ือ่งมอืสาํหรบัแก ้ ไข ซ ึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถปรบัแตง่ภาพท ีส่แกนไว ้
กอ่นท ีจ่ะบันทกึหรอืแชร ์ได ้คณุสามารถพมิพ ์ บันทกึงานสแกนของคณุลงในเคร ือ่งหรอืในท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์และแชรผ์า่น
ทางอเีมล SMS, Facebook, Instagram ฯลฯ หากตอ้งการสแกนโดยใช ้HP Smart ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําท ีแ่สดงไว ้ ในสว่นท ี่
เก ี่ยวขอ้งดา้นลา่ง โดยข ึน้อย ูกั่บชนดิอปุกรณท์ ีค่ณุใชง้าน

● สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10

● สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

สว่นนีจ้ะใหค้าํแนะนําพ ืน้ฐานสาํหรบัการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Android, iOS หรอื Windows 
10 ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ให ้ ไปท ี:่

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

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

สแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชเ้ครือ่งสแกนของเครือ่งพิมพ ์

1. วางตน้ฉบับลงในตัวป้อนเอกสารโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ หรอืวางตน้ฉบับดา้นท ีจ่ะพมิพค์วํา่ลงบนมมุขวาดา้นหนา้ของ
กระจกสแกนเนอร ์

2. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10
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3. เลอืก Scan (สแกน) และจากน้ันเลอืก Scanner (เคร ือ่งสแกน)

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

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเลอืกแหลง่ขอ้มลูป้อนเขา้ท ีถ่กูตอ้ง หากเคร ือ่งพมิพข์องคณุสนับสนุนการสแกน
จากทัง้ตัวป้อนเอกสารและกระจกสแกนเนอร ์

5. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอน Scan (สแกน) ตัวอยา่งงานสแกนจะปรากฏข ึน้

6. บนหนา้จอแสดงตัวอยา่ง ใหด้าํเนนิการปรบัเปล ี่ยนตามความจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● คลกิหรอืแตะท ี ่Edit (แก้ ไข) เพ ื่อหมนุหรอืครอบตัดเอกสารหรอืภาพ หรอืเพ ื่อปรบัความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความ
อิ่มตัวของส ีหรอืมมุ

7. เลอืกประเภทไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันคลกิหรอืแตะไอคอน พมิพ ์ บันทกึ หรอื แชร ์ เพ ื่อพมิพห์รอืบันทกึงานสแกนของคณุ 
หรอืแชรง์านสแกนของคณุกับผ ูอ้ ื่น

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชก้ล้องของอุปกรณ์

หากอปุกรณข์องคณุมกีลอ้งอย ู ่คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีพ่มิพอ์อกมาดว้ยกลอ้งของ
อปุกรณ ์จากน้ันคณุสามารถใช ้HP Smart เพ ื่อแก ้ ไข บันทกึ พมิพ ์ หรอืแชรภ์าพ

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

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

3. วางเอกสารหรอืภาพถา่ยไวด้า้นหนา้กลอ้ง และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ีป่ ุ่ มรปูวงกลม ซ ึง่อย ูด่า้นลา่งของหนา้จอ เพ ื่อถา่ยภาพ

4. ปรบัขอบ หากจาํเป็น คลกิหรอืแตะท ีป่ ุ่ ม Apply (นําไป ใช)้

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ หากจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● คลกิหรอืแตะท ี ่Edit (แก้ ไข) เพ ื่อหมนุหรอืครอบตัดเอกสารหรอืภาพ หรอืเพ ื่อปรบัความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความ
อิ่มตัวของส ีหรอืมมุ

6. เลอืกประเภทไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันคลกิหรอืแตะไอคอน พมิพ ์ บันทกึ หรอื แชร ์ เพ ื่อพมิพห์รอืบันทกึงานสแกนของคณุ 
หรอืแชรง์านสแกนของคณุกับผ ูอ้ ื่น

หากต้องการแก้ ไขเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีมกีารสแกนไว้ก่อนหน้า

HP Smart แสดงเคร ือ่งมอืสาํหรบัการแก ้ ไข เชน่ การครอบตัดหรอืการหมนุ เพ ื่อใหค้ณุสามารถใชเ้คร ือ่งมอืนี้ ในการปรบัเอกสาร
หรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวก้อ่นหนา้บนอปุกรณข์องคณุ

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้
ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

2. เลอืก สแกน จากน้ันเลอืก นําเขา้

3. เลอืกเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการปรบัคา่ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่Open (เปิด)
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4. ปรบัขอบ หากจาํเป็น คลกิหรอืแตะท ีป่ ุ่ ม Apply (นําไป ใช)้

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ หากจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● คลกิหรอืแตะท ี ่Edit (แก้ ไข) เพ ื่อหมนุหรอืครอบตัดเอกสารหรอืภาพ หรอืเพ ื่อปรบัความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความ
อิ่มตัวของส ีหรอืมมุ

6. เลอืกประเภทไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันคลกิหรอืแตะไอคอน พมิพ ์ บันทกึ หรอื แชร ์ เพ ื่อพมิพห์รอืบันทกึงานสแกนของคณุ 
หรอืแชรง์านสแกนของคณุกับผ ูอ้ ื่น

สแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

หากต้องการสแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

1. เปิด HP Smart และเลอืกตัวเลอืกการสแกน

● หากคณุเลอืกการสแกนโดยใชก้ลอ้ง กลอ้งในตัวเคร ือ่งจะเปิดข ึน้ สแกนภาพถา่ยหรอืเอกสารโดยใชก้ลอ้ง

● หากคณุเลอืกการสแกนโดยใชเ้คร ือ่งสแกนของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี่ ไอคอน Settings (การตัง้คา่) เพ ื่อเลอืกแหลง่
ขอ้มลูป้อนเขา้ และเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่การสแกน และจากน้ันแตะท ี่ ไอคอน Scan (สแกน)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเลอืกแหลง่ขอ้มลูป้อนเขา้ท ีถ่กูตอ้ง หากเคร ือ่งพมิพข์องคณุสนับสนุนการสแกน
จากทัง้ตัวป้อนเอกสารและกระจกสแกนเนอร ์

2. เม ื่อคณุปรบัเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวเ้สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถบันทกึ แบง่ปน หรอืพมิพเ์อกสารหรอืรปูภาพ

การสแกนโดยใช ้Webscan
Webscan (เวบ็สแกน) คอืคณุสมบัตขิองเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง ท ีส่ามารถใชส้แกนภาพถา่ยและเอกสารจากเคร ือ่งพมิพล์งใน
คอมพวิเตอรท์ ี่ ใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร ์ได ้

คณุสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดแ้มว้า่จะไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรก์ต็าม

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

หมายเหตุ: โดยคา่เร ิม่ตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คณุสามารถเปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้ ไดจ้าก EWS 

หากคณุไมส่ามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผ ูด้แูลเครอืขา่ยของคณุอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้
ตดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ย หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ยของคณุ

การเปิดใชง้าน Webscan

1. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. คลกิท ีแ่ทบ็ Settings (การต้ังคา่)

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

4. เลอืก เว็บสแกนจาก EWS เพ ื่อเปิดใชง้านเวบ็สแกน

5. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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เมื่อต้องการสแกนโดยใชเ้ว็บสแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรบัฟงกชั์น่การสแกนระดับพ ืน้ฐาน ใชง้านสแกนหรอืเรยีกใชฟ้งกชั์น่เพ ิม่เตมิโดยสแกนผา่นซ
อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ์ HP

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

3. คลกิท ีแ่ทบ็ Scan (สแกน)

4. คลกิ Webscan (เวบ็สแกน) ในหนา้ตา่งดา้นซา้ย เปล ี่ยนการตัง้คา่ใดๆ แลว้คลกิ Start Scan (เริม่สแกน)

คําแนะนํา: หากตอ้งการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความแบบแก้ ไขได ้คณุจะตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้
เม ื่อสแกนเอกสาร คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วร ์ HP เพ ื่อสแกนเอกสารเป็นรปูแบบท ีค่ณุสามารถคน้หา คัดลอก วาง และแก ้ ไขได ้ซ ึง่จะ
ชว่ยใหค้ณุสามารถแก ้ ไขจดหมาย เอกสารท ีตั่ดจากหนังสอืพมิพ ์ และเอกสารอื่นๆ อกีมากมายได ้

● สแกนเอกสารเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

● คาํแนะนําสาํหรบัการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

สแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้

ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เพ ื่อสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้ (Windows)

คณุสามารถสแกนเอกสารชนดิตา่งๆ ใหเ้ป็นรปูแบบท ีค่ณุสามารถคน้หาและแก ้ ไขได ้

ถา้ บันทึกเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้ (OCR) ไมอ่ย ู่ ในรายการตัวเลอืกสแกนท ีพ่รอ้มใชง้าน คณุจาํเป็นจะตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ใหมอ่กี
ครัง้และเลอืกตัวเลอืกน้ัน

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

3. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

4. คลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

5. เลอืก บันทึกเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้ (OCR) แลว้คลกิ Scan (สแกน)

หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิค ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบสาํหรบัการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

หากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง
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คําแนะนําสาํหรบัการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้

ใชค้าํแนะนําดังตอ่ไปนี้เพ ื่อตรวจสอบใหม่ั้นใจวา่ ซอฟตแ์วรส์ามารถแปลงเอกสารของคณุเป็นท ีส่าํเรจ็:

● ตรวจสอบวา่กระจกสแกนเนอรห์รอืตัวป้อนกระดาษสะอาดดี

รอยเป้ือนหรอืฝ ุ่ นบนกระจกสแกนเนอรห์รอืหนา้ตา่งตัวป้อนกระดาษอาจทาํใหซ้อฟตแ์วร ์ไมส่ามารถแปลงเอกสารเป็น
ขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ใสเ่อกสารถูกต้องแล้ว

ใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสต่น้ฉบับไวถ้กูตอ้งแลว้และเอกสารน้ันไมเ่บ ีย้ว

● ตรวจสอบให้แน่ ใจขอ้ความในเอกสารชดัเจน

ในการแปลงเอกสารเอกสารเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้ตน้ฉบับตอ้งชัดเจนและมคีณุภาพสงู

เง ื่อนไขตอ่ไปนี้อาจทาํใหซ้อฟตแ์วรแ์ปลงเอกสารไม่ ได:้

– ขอ้ความในตน้ฉบับซดีจางหรอืมรีอยยับ

– ขอ้ความมขีนาดเลก็เกนิไป

– โครงสรา้งเอกสารซับซอ้นเกนิไป

– ขอ้ความมตัีวอักษรชดิตดิกันมาก ตัวอยา่งเชน่ หากขอ้ความท ีซ่อฟตแ์วรแ์ปลงมตัีวอักษรหายไปหรอืชดิตดิกัน เชน่ 
"rn" อาจจะกลายเป็น m

– ข◌้้อความมพี ืน้หลังเป็นส ีพ ืน้หลังสอีาจทาํใหภ้าพสว่นหนา้กลนืกับพ ืน้หลังมากเกนิไป

● เลือกโปรไฟลท่ี์ถูกต้อง

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เลอืกชอ็ตคัตหรอืการตัง้คา่เร ิม่ตน้ท ีอ่นุญาตใหม้กีารสแกนเป็นขอ้ความท ีแ่ก ้ ไขได ้ตัวเลอืกเหลา่นี้ ใชก้าร
ตัง้คา่การสแกนท ีอ่อกแบบมาเพ ื่อเพ ิม่คณุภาพการสแกน OCR ของคณุใหส้งูสดุ

Windows: ใชท้างลัด บันทึกเป็นขอ้ความท่ีแก้ ไขได้ (OCR) หรอื บันทึกเป็น PDF

● บันทึกไฟลข์องคุณในรูปแบบท่ีถูกต้อง

หากคณุตอ้งการดงึเฉพาะขอ้ความจากเอกสารโดยไมม่รีปูแบบใดๆ ของตน้ฉบับ ใหเ้ลอืกรปูแบบขอ้ความธรรมดา เชน่ Text 
(.txt) หรอื TXT

หากคณุตอ้งการดงึขอ้ความพรอ้มดว้ยรปูแบบบางอยา่งของตน้ฉบับ ใหเ้ลอืก Rich Text Format เชน่ Rich Text (.rtf) 
หรอื RTF, หรอืรปูแบบ PDF ท ีค่น้หาได ้เชน่ Searchable PDF (.pdf) (PDF ท่ีค้นหาได้) หรอื Searchable PDF (PDF ท่ี
ค้นหาได้)

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

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)
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3. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

4. คลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

5. คลกิ สร้างทางลัดการพิมพ ์ ใหม่

6. ใสช่ ื่อบรรยาย เลอืกทางลัดท ีม่อีย ูเ่พ ื่อใชอ้า้งองิทางลัดใหมข่องคณุ จากน้ันคลกิ สร้าง

ตัวอยา่งเชน่ ถา้คณุกาํลังสรา้งทางลัดใหมส่าํหรบัภาพถา่ย ใหเ้ลอืก บันทึกเป็น JPEG หรอื อีเมลเป็น JPEG ซ ึง่จะทาํใหตั้ว
เลอืกตา่งๆ ในการทาํงานกับภาพพรอ้มใชง้านในขณะทาํการสแกน

7. เปล ี่ยนการตัง้คา่สาํหรบัทางลัดใหม่ ใหต้รงกับความตอ้งการของคณุ จากน้ันคลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด

หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิค ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบสาํหรบัการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

การเปล่ียนการต้ังคา่การสแกน (Windows)
คณุสามารถปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกนใดก ็ ได ้ทัง้เพ ื่อการใชง้านครัง้เดยีว หรอืบันทกึการเปล ี่ยนแปลงไวเ้พ ื่อใชง้านอยา่งถาวร 
การตัง้คา่เหลา่นีร้วมตัวเลอืกอยา่งเชน่ ขนาดกระดาษและการจัดวาง ความละเอยีดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอรข์อง
สแกนท ีบั่นทกึไว ้

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

3. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

4. คลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

5. คลกิท ีล่งิค ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ีม่มุบนขวาของกลอ่งโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดจะปรากฏข ึน้ทางดา้นขวา คอลัมนท์างดา้นซา้ยสรปุการตัง้คา่ปจจบัุนสาํหรบัแตล่ะสว่น 
คอลัมนท์างดา้นขวาชว่ยใหค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ในสว่นท ีเ่นน้ส ี ได ้

6. คลกิแตล่ะสว่นทางดา้นซา้ยของบานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดเพ ื่อทบทวนการตัง้คา่ในสว่นน้ัน

คณุสามารถทบทวนและเปล ี่ยนการตัง้คา่สว่นใหญ่ ไดด้ว้ยเมนแูบบดงึลง

การตัง้คา่บางอยา่งใหค้วามยดืหยุน่มากข ึน้ดว้ยการแสดงบานหนา้ตา่งใหม ่ซ ึง่จะระบไุวด้ว้ย + (เคร ือ่งหมายบวก) ทางดา้นขวา
ของการตัง้คา่ คณุตอ้งยอมรบัหรอืยกเลกิการเปล ี่ยนแปลงใดๆ ในบานหนา้ตา่งนี้เพ ื่อกลับส ูบ่านหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีด

7. เม ื่อคณุเสรจ็ส ิน้การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่แลว้ ใหด้าํเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● คลกิ Scan (สแกน) จะมขีอ้ความปรากฏข ึน้ใหบั้นทกึหรอืปฏเิสธการเปล ี่ยนแปลงทางลัดหลังสแกนเสรจ็แลว้

● คลกิท ี่ ไอคอนบันทกึ ซ ึง่อย ูท่างดา้นขวาของทางลัด จะมกีารบันทกึการเปล ี่ยนแปลงเขา้ในทางลัด เพ ื่อคณุสามารถใชอ้กี
ครัง้ได ้ ในคราวหนา้ มฉิะน้ัน การเปล ี่ยนแปลงจะมผีลใช ้ ไดเ้ฉพาะสาํหรบัการสแกนปจจบัุนเทา่น้ัน จากน้ัน คลกิท ี ่
Scan (สแกน)
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ออนไลน์เพือ่เรียนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัซอฟต์แวร์ HP Scan เรยีนร ูว้ธิ ี ใชดั้งตอ่ไปนี้:

● เลอืกกาํหนดการตัง้คา่การสแกน เชน่ ชนดิไฟลภ์าพ ความละเอยีดของการสแกน และระดับความคอนทราสต ์

● สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยและคลาวด ์ไดรฟ์

● แสดงตัวอยา่งและปรบัภาพกอ่นสแกน
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เคล็ดลับความสาํเรจ็ในการทําสาํเนาและสแกน
ใชเ้คลด็ลับตอ่ไปนี้เพ ื่อความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน:

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอรจ์ะถอืวา่ส ิง่ใดๆ ท ีอ่ย ูบ่นกระจกเป็นสว่นหนึ่งของรปูภาพ

● ใสก่ระดาษตน้ฉบับโดยควํา่หนา้ท ีม่กีารพมิพล์งบนกระจกสแกนเนอร ์ และปรบัแนวใหต้รงกับเคร ือ่งหมายท ีม่มุซา้ยดา้นหลัง
ของกระจก

● เม ื่อตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญจ่ากตน้ฉบับขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบับลงในคอมพวิเตอร ์ ปรบัขนาดภาพในซอฟตแ์วรก์าร
สแกน แลว้จงึพมิพภ์าพท ีข่ยายแลว้

● หากคณุตอ้งการปรบัขนาดการสแกน ประเภทงานท ีส่แกน ความละเอยีดในการสแกน หรอืประเภทไฟล ์และอื่นๆ ใหเ้ร ิม่การ
สแกนจากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปญหาขอ้ความสแกนไมถ่กูตอ้งหรอืขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่ความสวา่งในซอฟตแ์วรก์ารสแกนใน
ระดับท ีเ่หมาะสม

● หากคณุตอ้งการสแกนเอกสารท ีม่หีลายหนา้ไว ้ ในไฟลเ์ดยีวกันแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ใหเ้ร ิม่การสแกนโดยใชตั้วเลอืก 
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ แทนการเลอืก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืใชตั้วป้อนเอกสารในการสแกน
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4 โทรสาร

คณุสามารถใชเ้คร ือ่งพมิพส์ง่และรบัโทรสาร รวมทัง้โทรสารส ี ได ้คณุสามารถกาํหนดการสง่โทรสารในภายหลังภายใน 24 ชัว่โมง 
และตัง้คา่ผ ูต้ดิตอ่ในสมดุโทรศพัทเ์พ ื่อสง่โทรสารไปยังหมายเลขท ี่ ใชบ้อ่ยไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
กาํหนดตัวเลอืกโทรสารอกีมายมายบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ เชน่ ความละเอยีดและความเขม้ระหวา่งความสวา่งและความดาํ
ของโทรสารท ีส่ง่

หมายเหตุ: กอ่นสง่โทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งสาํหรบัโทรสาร คณุสามารถตรวจสอบวา่ตัง้คา่
โทรสารอยา่งถกูตอ้งได ้ โดยดาํเนนิการการทดสอบการตัง้คา่โทรสารจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

● การสง่โทรสาร

● การรบัโทรสาร

● การตัง้คา่รายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัท ์

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่โทรสาร

● โทรสารและบรกิารโทรศพัทด์จิติอล

● การรบัสง่โทรสารผา่นระบบสนทนาทางอนิเทอรเ์นต็โพรโทคอล

● การใชร้ายงาน

● การตัง้คา่โทรสารเพ ิม่เตมิ
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การสง่โทรสาร
คณุสามารถสง่โทรสารไดห้ลากหลายวธิแีลว้แตส่ถานการณห์รอืความตอ้งการของคณุ

● การสง่โทรสารมาตรฐาน

● การสง่โทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร ์

● สง่โทรสารจากโทรศพัท ์

● การสง่โทรสารโดยใชป้ ุ่ มโทรศพัทท์ ีห่นา้จอ

● สง่โทรสารโดยใชห้น่วยความจาํของเคร ือ่งพมิพ ์

● การสง่โทรสารไปยังผ ูร้บัหลายคน

● การสง่โทรสารในโหมดแก้ ไขขอ้ผดิพลาด

การสง่โทรสารมาตรฐาน
คณุสามารถสง่โทรสารแบบหนา้เดยีวหรอืหลายหนา้ ขาวดาํหรอืส ี โดยใชแ้ผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: สง่โทรสารหนา้เดยีวโดยวางตน้ฉบับบนกระจก สง่โทรสารหลายหนา้โดยใชตั้วป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: หากคณุตอ้งการพมิพร์ายงานยนืยันวา่สง่โทรสารเรยีบรอ้ยแลว้ คณุตอ้งเปิดใชง้านการยนืยันโทรสาร

หากต้องสง่โทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (สง่ทันท)ี

4. ป้อนหมายเลขโทรสารโดยใชค้ยีแ์พดหรอืโดยการเลอืกจากสมดุโทรศพัท ์

คําแนะนํา: หากตอ้งการเพ ิม่ระยะเวลาหยดุในหมายเลขโทรสารท ีค่ณุกาํลังจะป้อน ใหส้มัผัสท ี ่* ซํา้ๆ จนกระทัง่ปรากฏ
เคร ือ่งหมายเสน้ประ (-) บนหนา้จอ

5. สมัผัสท ี ่  สง่

คําแนะนํา: ตามคา่เร ิม่ตน้ จะมกีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหส้ง่โทรสารเป็นสขีาวดาํ หากคณุตอ้งการสง่โทรสารเป็นส ีใหส้มัผัสท ี ่
 ( การต้ังคา่โทรสาร ) เพ ื่อเปล ี่ยนสที ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้

หากเคร ือ่งพมิพต์รวจพบวา่มตีน้ฉบับอย ู่ ในตัวป้อนกระดาษ เคร ือ่งพมิพจ์ะสง่เอกสารน้ันไปยังหมายเลขท ีค่ณุกด

คําแนะนํา: หากผ ูร้บัรายงานปญหาเร ือ่งคณุภาพของโทรสาร ใหล้องเปล ี่ยนความละเอยีดหรอืความคมชัดของโทรสารด ู

การสง่โทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร ์
คณุสามารถสง่โทรสารเอกสารได ้ โดยตรงจากคอมพวิเตอรข์องคณุโดยไมต่อ้งพมิพก์อ่นได ้

76 บท 4   โทรสาร THWW



การจะใชค้ณุสมบัตนิี้ ใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP บนคอมพวิเตอรข์องคณุ เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บสาย
โทรศพัทท์ ี่ ใชง้านได ้และฟงกชั์น่โทรสารไดร้บัการตัง้คา่พรอ้มทัง้ทาํงานไดป้กติ

การสง่แฟกซม์าตรฐานจากคอมพิวเตอร ์(Windows)

1. เปิดเอกสารในคอมพวิเตอรท์ ีต่อ้งการสง่โทรสาร

2. บนเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน ใหค้ลกิ Print (พมิพ)์ 

3. จากรายการ Name (ช ื่อ) เลอืกเคร ือ่งพมิพท์ ีม่คีาํวา่ “fax” (โทรสาร) ในช ื่อน้ัน

4. ในการเปล ี่ยนการตัง้คา่ (เชน่ การเลอืกสง่เอกสารเป็นโทรสารขาวดาํหรอืส)ี ใหค้ลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties 
(คณุสมบัต)ิ ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัต)ิ Options (ตัวเลอืก) Printer Setup (การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ)์ 
Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท ีต่อ้งการ) ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน

5. หลังจากเปล ี่ยนการตัง้คา่แลว้ เลอืก OK (ตกลง)

6. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) 

7. ป้อนหมายเลขโทรสารและขอ้มลูอ ื่นๆ สาํหรบัผ ูร้บั เปล ี่ยนการตัง้คา่เพ ิม่เตมิสาํหรบัโทรสาร แลว้คลกิ Send Fax (สง่โทรสาร) 
เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่โทรไปยังหมายเลขโทรสารน้ันแลว้เร ิม่สง่โทรสาร

สง่โทรสารจากโทรศพัท ์
คณุสามารถสง่โทรสารโดยใชเ้คร ือ่งพว่งโทรศพัทข์องคณุได ้วธินีีช้ว่ยใหค้ณุสามารถพดูคยุกับผ ูร้บัไดถ้กูคนกอ่นท ีจ่ะสง่โทรสารไป

หากต้องการสง่โทรสารจากโทรศพัทเ์ครือ่งพว่ง

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. กดหมายเลขท ีแ่ป้นตัวเลขบนโทรศพัทท์ ีต่อ่กับเคร ือ่งพมิพ ์

ถา้ผ ูร้บัรบัสายโทรศพัท ์ใหบ้อกกับผ ูร้บัวา่เขาควรจะไดร้บัโทรสารท ีเ่คร ือ่งโทรสารของตัวเองหลังจากเขาไดย้นิเสยีงโทรสารแลว้ 
หากเคร ือ่งโทรสารรบัสาย คณุจะไดย้นิเสยีงสญัญาณโทรสารจากเคร ือ่งโทรสารท ีต่อบรบั

3. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

4. แตะ Send Now (สง่ทันท)ี

5. เม ื่อคณุพรอ้มท ีจ่ะสง่โทรสาร ใหส้มัผัสท ี ่  สง่

คําแนะนํา: ตามคา่เร ิม่ตน้ จะมกีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหส้ง่โทรสารเป็นสขีาวดาํ หากคณุตอ้งการสง่โทรสารเป็นส ีใหส้มัผัสท ี ่
 ( การต้ังคา่โทรสาร ) เพ ื่อเปล ี่ยนสที ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้

โทรศพัทจ์ะไมม่เีสยีงสญัญาณในขณะท ีส่ง่โทรสาร หากคณุตอ้งการพดูกับผ ูร้บัในภายหลัง ใหค้งถอืสายรอไวจ้นกระทัง่การสง่
โทรสารเสรจ็สมบรูณ ์ถา้คณุคยุกับผ ูร้บัสายเรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถวางหโูทรศพัท ์ไดทั้นทที ี่ โทรสารเร ิม่ดาํเนนิการสง่

การสง่โทรสารโดยใชปุ่้มโทรศพัทท่ี์หน้าจอ
เม ื่อคณุสง่โทรสารโดยใชห้นา้จอแป้นหมนุหมายเลข คณุจะไดย้นิเสยีงสญัญาณโทรออก ขอ้ความพรอ้มตท์างโทรศพัท ์หรอืเสยีงอ ื่น ๆ
ผา่นลาํโพงของเคร ือ่งพมิพ ์ ซ ึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถตอบสนองไดทั้นท ี ในขณะท ีก่ดปุ่ ม รวมทัง้สามารถควบคมุจังหวะการโทรได ้
ดว้ย

THWW การสง่โทรสาร 77



คําแนะนํา: หากคณุกาํลังใชบั้ตรโทรศพัทแ์ละป้อนรหัส PIN ไมเ่รว็พอ เคร ือ่งพมิพอ์าจเร ิม่สง่สญัญาณโทรสารเรว็เกนิไป และทาํให ้
บรกิารบัตรโทรศพัท ์ไมส่ามารถรบัรหัส PIN ของคณุ ในกรณีนี้ ใหส้รา้งผ ูต้ดืตอ่ในสมดุโทรศพัทเ์พ ื่อจัดเกบ็รหัส PIN สาํหรบับัตร
โทรศพัทข์องคณุ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเปิดเสยีงเอาไวเ้พ ื่อให ้ ไดย้นิเสยีงสญัญาณโทรออก

หากต้องการสง่โทรสารโดยใชห้น้าจอแป้นหมุนหมายเลขจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (สง่ทันท)ี

4. สมัผัสท ี ่  สง่

คําแนะนํา: ตามคา่เร ิม่ตน้ จะมกีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหส้ง่โทรสารเป็นสขีาวดาํ หากคณุตอ้งการสง่โทรสารเป็นส ีใหส้มัผัสท ี ่
 ( การต้ังคา่โทรสาร ) เพ ื่อเปล ี่ยนสที ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้

5. เม ื่อไดย้นิเสยีงสญัญาณพรอ้มโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชค้ยีแ์พดบนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

6. ปฏบัิตติามขอ้ความเตอืนท ีอ่าจเกดิข ึน้

คําแนะนํา: หากคณุใชบั้ตรโทรศพัท ์ในการสง่โทรสารและคณุมกีารจัดเกบ็รหัส PIN ของบัตรโทรศพัท ์ไวเ้ป็นรายช ื่อตดิตอ่
บนสมดุโทรศพัทอ์ย ูแ่ลว้ เม ื่อมกีารแสดงขอ้ความพรอ้มทแ์จง้ใหค้ณุป้อนรหัส PIN ใหส้มัผัสท ี ่  ( สมุดโทรศพัท ์) และจาก
น้ันสมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์ ในเครือ่ง เพ ื่อเลอืกรายช ื่อตดิตอ่บนสมดุโทรศพัท ์ซ ึง่คณุมกีารจัดเกบ็รหัส PIN ของคณุไว ้

โทรสารของคณุจะถกูสง่เม ื่อเคร ือ่งโทรสารท ีร่บัตอบรบั

สง่โทรสารโดยใชห้น่วยความจําของเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถสแกนโทรสารท ีเ่ป็นขาวดาํไปยังหน่วยความจาํ และจากน้ัน จงึสง่โทรสารจากหน่วยความจาํ คณุลักษณะนีจ้ะมปีระโยชน ์
หากหมายเลขโทรสารท ีค่ณุกาํลังตดิตอ่ไปน้ันไมว่า่งหรอืไมส่ามารถใชง้านไดชั้ว่คราว เคร ือ่งพมิพจ์ะสแกนเอกสารตน้ฉบับเขา้ใน
หน่วยความจาํ และจะสง่โทรสารออกไปเม ื่อสามารถเช ื่อมตอ่เขา้กับเคร ือ่งรบัโทรสารได ้หลังจากเคร ือ่งพมิพส์แกนหนา้เขา้ในหน่วย
ความจาํแลว้ คณุสามารถนําตน้ฉบับทัง้หมดออกจากถาดป้อนเอกสารหรอืกระจกของเคร ือ่งสแกนไดทั้นท ี

หมายเหตุ: คณุสามารถสง่โทรสารจากหน่วยความจาํเฉพาะท ีเ่ป็นขาวดาํเทา่น้ัน

หากต้องการสง่โทรสารโดยใชห้น่วยความจําจากเครือ่งพิมพ ์

1. ตรวจสอบดวูา่ San and Fax Method (วธิกีารสแกนและโทรสาร) เปิดใชง้านอย ู่

a. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

b. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

c. สมัผัสท ี ่Scan and Fax Method (วธิกีารสแกนและโทรสาร) ใหเ้ป็นเปิด

2. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)
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4. แตะ Send Now (สง่ทันท)ี

5. ใสห่มายเลขโทรสารโดยใชค้ยีแ์พด

หรอืสมัผัสท ี ่  ( สมุดโทรศพัท ์) และจากน้ันสมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์ ในเครือ่ง หรอื Call history (ประวัติการโทร) เพ ื่อ
เลอืกหมายเลขหรอืกล ุม่ท ีจ่ะโทร

6. สมัผัสท ี ่  สง่

เคร ือ่งพมิพจ์ะสแกนตน้ฉบับมาเกบ็ไว ้ ในหน่วยความจาํ และจะสง่โทรสารออกไปเม ื่อเคร ือ่งรบัโทรสารพรอ้ม

การสง่โทรสารไปยังผู้รบัหลายคน
คณุสามารถสง่โทรสารไปยังผ ูร้บัไดห้ลายๆ คนโดยสรา้งรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่ซ ึง่ประกอบดว้ยผ ูร้บัอยา่งนอ้ยสองคน
ข ึน้ไป

หากต้องการสง่โทรสารไปยังผู้รบัหลายคนโดยใชส้มุดโทรศพัทแ์บบกลุม่

1. ป้อนตน้ฉบับของคณุใหด้า้นพมิพค์วํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร ์ หรอืหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ในตัวป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (สง่ทันท)ี

4. สมัผัสท ี ่  ( สมุดโทรศพัท ์) และจากน้ันสมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์ ในเครือ่ง

5. สมัผัสท ี ่  และเลอืก  ( กลุม่ ) เพ ื่อสลับไปท ีส่มดุโทรศพัทข์องกล ุม่

6. สมัผัสท ีช่ ื่อของกล ุม่ซ ึง่คณุตอ้งสง่ไป

7. สมัผัสท ี ่  สง่

เคร ือ่งพมิพส์ง่เอกสารไปยังหมายเลขทัง้หมดในกล ุม่ท ีเ่ลอืกไว ้

คําแนะนํา: หากผ ูร้บัรายงานปญหาเร ือ่งคณุภาพของโทรสาร ใหล้องเปล ี่ยนความละเอยีดหรอืความคมชัดของโทรสารด ู

การสง่โทรสารในโหมดแก้ ไขขอ้ผิดพลาด
Error Correction Mode (โหมดแก้ ไขขอ้ผิดพลาด) (ECM) ป้องกันการสญูเสยีขอ้มลูเนื่ องจากคณุภาพสญัญาณสายโทรศพัท ์
ไมด่ ีโดยการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดท ีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งสง่โทรสารและรอ้งขอการสง่ขอ้มลูซํา้โดยอัตโนมัติ ในสว่นท ีเ่กดิขอ้ผดิพลาด 
สาํหรบัโทรศพัทท์ ีม่สีญัญาณดจีะไมม่ผีลตอ่คา่โทรศพัท ์หรอือาจย ิง่ชว่ยใหค้า่โทรศพัทล์ดลงดว้ย สาํหรบัโทรศพัทท์ ีม่สีญัญาณไมด่ ี
ECM จะทาํใหเ้วลาสง่และคา่โทรศพัทเ์พ ิม่ข ึน้ แตก่ารสง่ขอ้มลูจะไว ้ ใจไดม้ากข ึน้ คา่เร ิม่ตน้จะกาํหนดเป็น On (เปิด) ปิด ECM เฉพาะ
เม ื่อคา่โทรศพัทเ์พ ิม่ข ึน้มาก และหากคณุยอมรบัสญัญาณคณุภาพไมด่ ี ไดเ้พ ื่อแลกกับคา่โทรท ีล่ดลง

หากคณุปิด ECM:

● จะมผีลตอ่คณุภาพและความเรว็ในการสง่โทรสารท ีค่ณุรบัและสง่

● ความเรว็ จะถกูตัง้คา่เป็น Medium (ปานกลาง) โดยอัตโนมัติ

● คณุจะไมส่ามารถสง่หรอืรบัโทรสารท ีเ่ป็นส ี ไดอ้กีตอ่ไป
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การเปล่ียนการต้ังคา่ ECM โดยคําสัง่จากแผงควบคุม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. เล ื่อนไปท ี ่Error Correction Mode (โหมดแก้ ไขขอ้ผิดพลาด) และแตะเพ ื่อเปิดหรอืปิดคณุสมบัติ
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การรบัโทรสาร
คณุสามารถรบัโทรสารโดยอัตโนมัตหิรอืดว้ยตนเองก ็ ได ้หากคณุปิดตัวเลอืก Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) คณุตอ้งรบั
โทรสารดว้ยตนเอง หากเปิดตัวเลอืก Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) (คา่เร ิม่ตน้) เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัสายเรยีกเขา้และโทรสารท ี่
เขา้มาโดยอัตโนมัต ิหลังจากมเีสยีงเรยีกเขา้ดังตามจาํนวนครัง้ท ีตั่ง้ไว ้ ใน Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) (การตัง้คา่ Rings to 
Answer (เสยีงเรยีกเขา้) เร ิม่ตน้คอืหา้ครัง้)

หากคณุไดร้บัโทรสารท ี่ ใชก้ระดาษขนาด Legal และไมม่กีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใชก้ระดาษขนาด Legal อย ู่ ในขณะนี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะ
ลดขนาดโทรสาร เพ ื่อใหพ้อดกัีบกระดาษท ีบ่รรจอุย ู ่หากคณุมกีารปิดใชง้านคณุลักษณะ Automatic Reduction (การยอ่ขนาด
อัตโนมัติ) เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพ โ์ทรสารออกมาเป็นสองหนา้

หมายเหตุ: หากคณุกาํลังคัดลอกเอกสารอย ู่ ในขณะท ีม่ ีโทรสารเขา้มา จะมกีารจัดเกบ็โทรสารไว ้ ในหน่วยความจาํของเคร ือ่งพมิพ ์
จนกวา่การคัดลอกจะเสรจ็ส ิน้

● การรบัโทรสารดว้ยตนเอง

● การตัง้คา่โทรสารสาํรอง

● การพมิพ โ์ทรสารท ี่ ไดร้บัจากหน่วยความจาํซํา้

● การสง่ตอ่โทรสารไปยังหมายเลขอื่น

● การตัง้การยอ่ขนาดอัตโนมัตสิาํหรบัโทรสารท ีเ่ขา้มา

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท ี่ ไมต่อ้งการ

● การรบัแฟกซผ์า่น HP Digital Fax

การรบัโทรสารด้วยตนเอง
หากคณุกาํลังคยุโทรศพัทอ์ย ู ่บคุคลท ีค่ณุกาํลังคยุดว้ยจะสามารถสง่โทรสารมาใหค้ณุได ้ ในขณะท ีก่าํลังคยุอย ู ่คณุสามารถรบั
โทรศพัทเ์พ ื่อพดูคยุหรอืฟงสญัญาณโทรสาร

คณุสามารถรบัแฟกซด์ว้ยตัวเองจากโทรศพัทซ์ ึง่เช ื่อมตอ่โดยตรงกับพอรต์ท ีม่ป้ีายกาํกับ  ไวท้ ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

วิธกีารรบัโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ และใสก่ระดาษไว ้ ในถาดป้อนกระดาษ

2. นําตน้ฉบับออกจากถาดป้อนตน้ฉบับ

3. ตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) เป็นจาํนวนท ีส่งูในการตัง้คา่ เพ ื่อชว่ยใหค้ณุสามารถรบัสายเรยีกเขา้กอ่นท ี่
เคร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบั หรอื ปิดการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) เพ ื่อใหเ้คร ือ่งพมิพ ์ไมต่อบรบัสายเรยีกเขา้โดย
อัตโนมัติ

4. หากคณุกาํลังสนทนากับผ ูส้ง่อย ู ่แจง้ใหผ้ ูส้ง่กด Send (สง่) บนเคร ือ่งโทรสารของผ ูส้ง่

5. ทาํดังตอ่ไปนี้เม ื่อไดย้นิสญัญาณโทรสารจากเคร ือ่งท ีส่ง่โทรสาร
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a. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ ยอมรบั เพ ื่อรบัแฟกซ ์

b. หลังจากเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่รบัโทรสาร คณุจงึสามารถวางหโูทรศพัทห์รอืถอืสายไว ้ ได ้สายโทรศพัทจ์ะเงยีบระหวา่งสง่
โทรสาร

การต้ังคา่โทรสารสาํรอง
คณุสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหเ้กบ็โทรสารทัง้หมดท ี่ ไดร้บั หรอืใหเ้กบ็เฉพาะโทรสารท ีส่ง่เขา้มาขณะเคร ือ่งพมิพขั์ดขอ้ง หรอืไม่
เกบ็โทรสารท ี่ ไดร้บัไวเ้ลย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บลักษณะท ีต่อ้งการและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภัย

วิธต้ัีงโทรสารสาํรองจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. กดเลอืก Backup Fax Reception (โทรสารสาํรอง)

5. แตะการตัง้คา่ท ีต่อ้งการ:

On (เปิด) การกาํหนดคา่เร ิม่ตน้ เม ื่อ Backup fax (โทรสารสาํรอง) เป็น On (เปิด) เคร ือ่งพมิพจ์ะเกบ็โทรสารท ี่ ไดร้บัทัง้หมดไว ้
ในหน่วยความจาํ ซ ึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพ โ์ทรสารท ีพ่มิพอ์อกมาลา่สดุซํา้ไดส้งูสดุ 30 หนา้ ถา้ยังคงบันทกึไว ้ ใน
หน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม ื่อหน่วยความจาํของเคร ือ่งพมิพเ์หลอืนอ้ย เคร ือ่งจะบันทกึทับขอ้มลูเกา่ท ีส่ดุ และพมิพ โ์ทรสารเม ื่อได ้
รบัโทรสารใหม ่หากหน่วยความจาํเตม็เพราะม ีโทรสารท ี่ ไม่ ไดพ้มิพ ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะหยดุการตอบรบัโทรสารท ีเ่ขา้มา

หมายเหตุ: หากคณุไดร้บัโทรสารท ีม่ขีนาดใหญเ่กนิไป เชน่ ภาพสที ีม่รีายละเอยีดมาก อาจไมม่กีารจัดเกบ็ไว ้ ในหน่วย
ความจาํ เนื่ องจากขอ้จาํกัดของหน่วยความจาํ

On Error Only (เปิดเฉพาะ
เมื่อเกิดขอ้ผิดพลาดเทา่น้ัน)

ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์กบ็โทรสารไว ้ ในหน่วยความจาํเฉพาะเม ื่อเกดิขอ้ผดิพลาดท ีท่าํใหเ้คร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถพมิพ โ์ทรสารได ้
(เชน่ เคร ือ่งพมิพก์ระดาษหมด) เคร ือ่งพมิพจ์ะเกบ็โทรสารท ีเ่ขา้มาเร ือ่ยๆ ตราบเทา่ท ีห่น่วยความจาํยังมพี ืน้ท ีว่า่ง (หาก
หน่วยความจาํเตม็ เคร ือ่งพมิพจ์ะหยดุการตอบรบัโทรสารท ีเ่ขา้มา) เม ื่อแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดไดแ้ลว้ โทรสารท ีเ่กบ็ไว ้ ใน
หน่วยความจาํจะถกูพมิพอ์อกมาโดยอัตโนมัต ิและจะถกูลบออกจากหน่วยความจาํ

Off (ปิด) ไมเ่กบ็โทรสารไว ้ ในหน่วยความจาํ เชน่ คณุอาจตอ้งการปิด Backup fax (โทรสารสาํรอง) ดว้ยจดุประสงคด์า้นความ
ปลอดภัย หากเกดิขอ้ผดิพลาดท ีท่าํใหเ้คร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถพมิพ โ์ทรสารได ้(เชน่ เคร ือ่งพมิพก์ระดาษหมด) 
เคร ือ่งพมิพจ์ะหยดุการตอบรบัโทรสารท ีเ่ขา้มา

การพิมพ ์โทรสารท่ี ได้รบัจากหน่วยความจําซํา้
โทรสารท ี่ ไดร้บัซ ึง่ยังไม่ ไดพ้มิพจ์ะถกูเกบ็อย ู่ ในหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม ื่อหน่วยความจาํเตม็ เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัโทรสารใหม่ ไดจ้นกวา่คณุจะพมิพห์รอืลบโทรสารออกจากหน่วย
ความจาํ คณุอาจตอ้งการลบโทรสารในหน่วยความจาํเพ ื่อเหตผุลดา้นความปลอดภัยและความเป็นสว่นบคุคล

คณุสามารถพมิพซ์ํา้โทรสาร 30 ฉบับลา่สดุท ีเ่พ ิง่พมิพ ์ไป ถา้โทรสารยังบันทกึอย ู่ ในหน่วยความจาํ ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจจาํเป็นตอ้ง
พมิพ โ์ทรสารใหมห่ากทาํสาํเนาโทรสารชดุเกา่ท ีพ่มิพ ์ไวแ้ลว้หายไป
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การพิมพ ์โทรสารจากหน่วยความจําซํา้โดยใชแ้ผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Reprint (พมิพซ์ํา้)

โทรสารจะถกูพมิพต์ามลาํดับยอ้นหลังจากท ี่ ไดร้บั โดยพมิพ โ์ทรสารท ี่ ไดร้บัลา่สดุกอ่น ตามดว้ยลาํดับถัดไป

4. สมัผัสเพ ื่อเลอืกโทรสาร และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Print (พมิพ)์

หากคณุตอ้งการหยดุการพมิพซ์ํา้โทรสารในหน่วยความจาํ ใหก้ดเลอืก  (ปุ่ มยกเลกิ) (Cancel (ยกเลกิ))

การสง่ต่อโทรสารไปยังหมายเลขอ่ืน
คณุสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหส้ง่ตอ่โทรสารไปยังหมายเลขโทรสารอื่นได ้โทรสารทัง้หมดจะถกูสง่เป็นสขีาวดาํ ไมว่า่แรกเร ิม่แลว้จะ
ถกูสง่ดว้ยวธิ ี ใดกต็าม

HP ขอแนะนําใหท้า่นตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่หมายเลขท ีท่า่นตอ้งการโอนโทรสารไปน้ันเป็นสายโทรสารท ีส่ามารถใชง้านได ้สง่โทรสาร
สาํหรบัทดสอบ เพ ื่อตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ เคร ือ่งโทรสารสามารถรบัโทรสารท ีค่ณุสง่ตอ่ไป ได ้

การสง่ต่อโทรสารโดยใชแ้ผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. แตะ Fax Forwarding (การสง่ตอ่โทรสาร)

5. แตะ On (Print and Forward) (เปิด (การพมิพแ์ละการสง่ตอ่)) เพ ื่อพมิพแ์ละสง่ตอ่โทรสาร หรอืเลอืก On (Forward) (เปิด 
(การสง่ตอ่)) เพ ื่อสง่ตอ่โทรสาร

หมายเหตุ: หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถสง่ตอ่โทรสารไปยังเคร ือ่งโทรสารท ีก่าํหนด (เชน่ หากเคร ือ่งไมเ่ปิด) เคร ือ่งพมิพจ์ะ
พมิพ โ์ทรสาร หากคณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหพ้มิพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของโทรสารท ี่ ไดร้บั เคร ือ่งจะพมิพร์ายงานขอ้ผดิพลาด
ดว้ย

6. ท ีพ่รอ้มต ์ให ้ ใสห่มายเลขของเคร ือ่งโทรสารท ีจ่ะรบัโทรสารท ี่ โอนสาย แลว้แตะ Done (เสรจ็สิน้แล้ว) ป้อนขอ้มลูท ีจ่าํเป็น
สาํหรบัแตล่ะพรอ้มตต์อ่ไปนี้: วันท ีเ่ร ิม่ตน้, เวลาเร ิม่ตน้, วันท ีส่ ิน้สดุ และเวลาส ิน้สดุ

7. การสง่ตอ่โทรสารถกูเปิดใชง้าน แตะ OK (ตกลง) เพ ื่อยนืยัน

ถา้เคร ือ่งพมิพ ์ไฟดับเม ื่อตัง้คา่ Fax Forwarding (การสง่ตอ่โทรสาร) ไว ้เคร ือ่งจะบันทกึคา่ Fax Forwarding (การสง่ตอ่
โทรสาร) และหมายเลขโทรศพัท ์เม ื่อเปิดเคร ือ่งไดอ้กีครัง้ การตัง้คา่การสง่ตอ่โทรสารจะยังคงเป็น On (เปิด)

หมายเหตุ: คณุสามารถยกเลกิการสง่ตอ่โทรสารได ้ โดยเลอืก Off (ปิด) จากเมน ูFax Forwarding (การสง่ตอ่โทรสาร)

การต้ังการยอ่ขนาดอัตโนมัติสาํหรบัโทรสารท่ีเขา้มา
การตัง้คา่ Automatic Reduction (การยอ่ขนาดอัตโนมัติ) จะกาํหนดการทาํงานของเคร ือ่งพมิพเ์ม ื่อไดร้บัโทรสารท ีม่ขีนาดใหญ่
กวา่ขนาดกระดาษท ี่ ใส ่ ไว ้การตัง้คา่นีจ้ะถกูใชง้านเป็นคา่เร ิม่ตน้ ดังน้ันภาพของโทรสารท ีเ่ขา้มาจะถกูลดขนาดใหพ้อดกัีบหนึ่งหนา้
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หากเป็นไป ได ้หากมกีารปิดใชค้ณุลักษณะนี้ จะมกีารพมิพข์อ้มลูท ีเ่กนิจากหนา้แรกไว ้ ในหนา้ท ีส่อง Automatic Reduction (การ
ยอ่ขนาดอัตโนมัติ) เป็นประโยชนเ์ม ื่อไดร้บัโทรสารขนาดใหญก่วา่ A4/Letter และกระดาษขนาด A4/Letter วางอย ู่ ในถาดป้อน
กระดาษ

วิธกีารต้ังคา่ยอ่ขนาดอัตโนมัติจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. เล ื่อนไปท ี ่Automatic Reduction (การยอ่ขนาดอัตโนมัติ) และแตะเพ ื่อเปิดหรอืปิดคณุสมบัติ

การบล็อกหมายเลขโทรสารท่ี ไมต้่องการ
หากคณุมกีารสมัครใชบ้รกิาร ID ผ ู้ โทรผา่นผ ู้ ใหบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุ คณุจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารเฉพาะได ้เพ ื่อไม่ ให ้
เคร ือ่งพมิพร์บัโทรสารท ีส่ง่มาจากหมายเลขน้ันๆ เม ื่อไดร้บัสายโทรสาร เคร ือ่งพมิพจ์ะเปรยีบเทยีบหมายเลขกับรายการหมายเลข
โทรสารท ี่ ไมต่อ้งการเพ ื่อตรวจสอบวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารน้ันหรอืไม ่หากหมายเลขตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารท ี่
ถกูบลอ็ค จะไมม่กีารรบัโทรสาร (จาํนวนหมายเลขโทรสารสงูสดุท ีค่ณุสามารถบลอ็กไดจ้ะแตกตา่งกันไปตามรุน่)

หมายเหตุ: ไมร่องรบัคณุสมบัตนิี้ ในทกุประเทศ/ภมูภิาค ในกรณีท ี่ ไมร่องรบัคณุลักษณะนี้ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ Junk 
Fax Blocking (การบล็อกโทรสารท่ี ไมต้่องการ) จะไมป่รากฎในเมน ูPreferences (คา่กําหนด) 

หมายเหตุ: หากไมม่กีารเพ ิม่หมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผ ู้ โทร ใหส้นันษิฐานเอาวา่คณุไม่ ไดส้มัครสมาชกิเพ ื่อรบั
บรกิารหมายเลขผ ู้ โทร

คณุสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารหนึ่งๆ โดยเพ ิม่หมายเลขเหลา่นี้ ไว ้ ในรายการโทรสารท ี่ ไมต่อ้งการ เลกิบลอ็กหมายเลขเหลา่นี้
โดยเอาออกจากรายการโทรสารท ี่ ไมต่อ้งการ และพมิพร์ายการหมายเลขโทรสารท ี่ ไมต่อ้งการซ ึง่ถกูบลอ็กไว ้

การเพ่ิมหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ี ไมต้่องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบล็อกโทรสารท่ี ไมต้่องการ)

5. สมัผัสท ี ่  (เครือ่งหมายบวก)

6. ปฏบัิตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● หากตอ้งการเลอืกหมายเลขโทรสารท ีจ่ะบลอ็คไวจ้ากรายการประวัตกิารโทร ใหส้มัผัสท ี ่  ( Call history 
(ประวัติการโทร) )

● ป้อนหมายเลขแฟกซท์ ีจ่ะบลอ็กดว้ยตัวเอง จากน้ันแตะ เสรจ็สิน้

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามท ีป่รากฏบนหนา้จอแผงควบคมุ ไม่ ใชห่มายเลขโทรสารท ี่
ปรากฏตรงสว่นหัวของโทรสารท ี่ ไดร้บั เนื่ องจากหมายเลขดังกลา่วอาจแตกตา่งกัน
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การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารท่ี ไมต้่องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบล็อกโทรสารท่ี ไมต้่องการ)

5. กดเลอืกหมายเลขท ีต่อ้งการลบ แลว้กดเลอืก Remove (ลบ)

หากต้องการพิมพร์ายการโทรสารท่ีเป็นขยะ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก รายงาน

3. กดเลอืก พิมพร์ายงานโทรสาร

4. กดเลอืก Junk Fax Report. (รายงานโทรสารท ี่ ไมต่อ้งการ)

5. แตะ Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่พมิพ ์

การรบัแฟกซผ์า่น HP Digital Fax
คณุสามารถใช ้HP Digital Fax เพ ื่อรบัโทรสารโดยอัตโนมัตแิละบันทกึโทรสารไป ไวท้ ีค่อมพวิเตอรข์องคณุโดยตรง ซ ึง่จะชว่ย
ประหยัดกระดาษและหมกึ

โทรสารท ี่ ไดร้บัมาจะถกูบันทกึเป็นไฟล ์TIFF (Tagged Image File Format) หรอืไฟล ์PDF Portable Document Format)

จะมกีารตัง้ช ื่อไฟลด์ว้ยวธิกีารดังตอ่ไปนี้: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif โดยท ี ่X คอืขอ้มลูของผ ูส้ง่ Y คอืวันท ี ่และ Z คอืเวลาท ี่
ไดร้บัโทรสารน้ัน

หมายเหตุ: โทรสารไปยังคอมพวิเตอรจ์ะใช ้ ไดส้าํหรบัการรบัโทรสารขาวดาํเทา่น้ัน แฟกซส์จีะถกูจัดพมิพ ์

เง่ือนไขสาํหรบั HP Digital Fax

● โฟลเดอรป์ลายทางของคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งเปิดทาํงานอย ูต่ลอดเวลา โทรสารจะไม่ ไดร้บัการบันทกึถา้คอมพวิเตอรอ์ย ู่ ในโหมด
สลปีหรอืไฮเบอรเ์นต

● ตอ้งใสก่ระดาษไว ้ ในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การป้อนวัสดพุมิพใสก่ระดาษ

หากต้องการติดต้ังหรอืปรบัเปล่ียน HP Digital Fax (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และจากน้ันคลกิท ี ่Fax (โทรสาร)

3. คลกิท ี ่Digital Fax Setup Wizard (ตัวชว่ยการต้ังคา่โทรสารดิจิตอล)

4. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ
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การปิด HP Digital Fax

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก Preferences (คา่กําหนด) จากน้ันเลอืก HP Digital Fax

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

5. กดเลอืก Yes (ใช)่
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การต้ังคา่รายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัท ์
คณุสามารถตัง้หมายเลขโทรสารท ี่ ใชบ้อ่ยเป็นรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัท ์ซ ึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถโทรหมายเลขเหลา่นี้ ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็จากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

คําแนะนํา: นอกจากการสรา้งและจัดการรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทจ์ากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ คณุยังสามารถใชเ้คร ือ่ง
มอืตา่งๆ ท ีม่อีย ู่ ในคอมพวิเตอรข์องคณุ เชน่ ซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP และระบบ EWS ของเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพ ์

● การสรา้งและแก ้ ไขรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัท ์

● การสรา้งและแก ้ ไขรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่

● ลบรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัท ์

การสร้างและแก้ ไขรายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัท ์
คณุสามารถเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัท ์

การต้ังคา่รายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัท ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. สมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์

3. แต ่  (Plus Sign) (เคร ือ่งหมายบวก) เพ ื่อเพ ิม่รายช ื่อตดิตอ่

4. สมัผัสท ี ่Name (ช ื่อ) และจากน้ัน พมิพช์ ื่อของผ ูต้ดิตอ่จากสมดุโทรศพัทน้ั์น และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

5. สมัผัสท ี ่Fax Number (หมายเลขโทรสาร) และจากน้ัน ป้อนหมายเลขโทรสารสาํหรบัผ ูต้ดิตอ่จากสมดุโทรศพัท ์และจากน้ัน 
สมัผัสท ี ่Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารรวมระยะเวลาหยดุ หรอืหมายเลขอื่นๆ ท ีต่อ้งใช ้เชน่ รหัสพ ืน้ท ี ่รหัสการเขา้ถงึ
สาํหรบัหมายเลขนอกระบบ PBX (โดยปกตแิลว้ จะเป็น 9 หรอื 0) หรอืรหัสโทรศพัทท์างไกล

6. กดเลอืก Add (เพ ิม่)

การต้ังคา่รายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัท ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. สมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์

3. กดเลอืกรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทท์ ีค่ณุตอ้งการแก ้ ไข

4. กดเลอืก Name (ช ื่อ) แลว้แก ้ ไขช ื่อของรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทน้ั์น แลว้กดเลอืก Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

5. กดเลอืก Fax Number (หมายเลขโทรสาร) แลว้แก ้ ไขหมายเลขโทรสารสาํหรบัรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัท ์แลว้กดเลอืก 
Done (เสรจ็สิน้แล้ว)
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หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารรวมระยะเวลาหยดุ หรอืหมายเลขอื่นๆ ท ีต่อ้งใช ้เชน่ รหัสพ ืน้ท ี ่รหัสการเขา้ถงึ
สาํหรบัหมายเลขนอกระบบ PBX (โดยปกตแิลว้ จะเป็น 9 หรอื 0) หรอืรหัสโทรศพัทท์างไกล

6. กดเลอืก Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

การสร้างและแก้ ไขรายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุม่
คณุสามารถจัดเกบ็กล ุม่หมายเลขโทรสารเป็นรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่ได ้

การต้ังคา่รายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุม่

หมายเหตุ:  กอ่นท ีค่ณุจะสามารถสรา้งผ ูต้ดิตอ่จากสมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่ได ้คณุจะตอ้งมกีารสรา้งผ ูต้ดิตอ่จากสมดุโทรศพัท ์
อยา่งนอ้ยหนึ่งช ื่อไวแ้ลว้

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. สมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์จากน้ันสมัผัสท ี ่  และเลอืก  ( กลุม่ ) เพ ื่อสลับไปท ีส่มดุโทรศพัทข์องกล ุม่

3. กดเลอืก  (Plus Sign) (เคร ือ่งหมายบวก) เพ ื่อเพ ิม่กล ุม่

4. สมัผัสท ี ่Name (ช ื่อ) และจากน้ัน ป้อนช ื่อของกล ุม่ และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

5. กดเลอืก Number of Members (จาํนวนสมาชกิ) เลอืกรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทท์ ีค่ณุตอ้งการรวมอย ู่ ในกล ุม่นี้ แลว้กด
เลอืก Select (เลอืก)

6. กดเลอืก Create (สรา้ง)

การเปล่ียนรายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุม่

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. สมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์จากน้ันสมัผัสท ี ่  และเลอืก  ( กลุม่ ) เพ ื่อสลับไปท ีส่มดุโทรศพัทข์องกล ุม่

3. กดเลอืกรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่ท ีค่ณุตอ้งการแก ้ ไข

4. กดเลอืก Name (ช ื่อ) แลว้แก ้ ไขช ื่อของรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่น้ัน แลว้กดเลอืก Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

5. กดเลอืก Number of Members (จาํนวนสมาชกิ)

6. หากคณุตอ้งการเพ ิม่ผ ูต้ดิตอ่เขา้ในกล ุม่ ใหส้มัผัสท ี ่  (เครือ่งหมายบวก) สมัผัสท ีช่ ื่อผ ูต้ดิตอ่ และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Select 
(เลอืก)

หมายเหตุ: หากคณุตอ้งการนําผ ูต้ดิตอ่ออกจากในกล ุม่ ใหส้มัผัสเพ ื่อยกเลกิการเลอืกผ ูต้ดิตอ่

7. กดเลอืก Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

ลบรายชื่อติดต่อสมุดโทรศพัท ์
คณุสามารถลบรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทห์รอืรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทแ์บบกล ุม่
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หากต้องการลบรายชื่อติดต่อบนสมุดโทรศพัท ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. สมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์

3. กดเลอืกช ื่อของรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทท์ ีค่ณุตอ้งการลบ

4. กดเลอืก Delete (ลบ)

5. กดเลอืก Yes (ใช)่ เพ ื่อยนืยัน

หากต้องการลบรายชื่อติดต่อบนสมุดโทรศพัทข์องกลุม่

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. สมัผัสท ี ่สมุดโทรศพัท ์จากน้ันสมัผัสท ี ่  และเลอืก  ( กลุม่ ) เพ ื่อสลับไปท ีส่มดุโทรศพัทข์องกล ุม่

3. กดเลอืกช ื่อของรายช ื่อตดิตอ่สมดุโทรศพัทท์ ีค่ณุตอ้งการลบ

4. กดเลอืก Delete (ลบ)

5. กดเลอืก Yes (ใช)่ เพ ื่อยนืยัน
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การเปล่ียนการต้ังคา่โทรสาร
หลังจากปฏบัิตติามขัน้ตอนในค ูม่อือา้งองิท ี่ ใหม้าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพ ื่อเปล ี่ยนการตัง้
คา่เร ิม่ตน้ หรอืกาํหนดคา่ตัวเลอืกอื่น ๆ สาํหรบัการรบัสง่แฟกซ ์

● การกาํหนดคา่หัวกระดาษโทรสาร

● การตัง้โหมดตอบรบั (ตอบรบัอัตโนมัต)ิ

● การกาํหนดจาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้กอ่นตอบรบั

● การเปล ี่ยนรปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ใหเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ 

● การตัง้คา่ชนดิการโทร

● การตัง้คา่ตัวเลอืกการโทรซํา้

● การตัง้ความเรว็โทรสาร

● การตัง้คา่ระดับเสยีงของโทรสาร

การกําหนดคา่หัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพมิพช์ ื่อคณุและหมายเลขโทรสารไวท้ ีส่ว่นบนของโทรสารทกุแผน่ท ีค่ณุสง่ไป HP ขอแนะนําใหตั้ง้คา่หัว
กระดาษแฟกซ ์โดยใชซ้อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP คณุยังสามารถตัง้คา่หัวกระดาษโทรสารไดท้ ีแ่ผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ ตามท ี่
อธบิายไว ้ ในท ีน่ี้

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภมูภิาค ขอ้มลูสว่นหัวของโทรสารเป็นขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมาย

การต้ังคา่หรอืเปล่ียนหัวกระดาษโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. แตะ Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

4. ป้อนช ื่อบคุคลหรอืช ื่อบรษัิท แลว้แตะ Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

5. ป้อนหมายเลขโทรสารของคณุ แลว้แตะ Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

การต้ังโหมดตอบรบั (ตอบรบัอัตโนมัติ)
โหมดตอบรบัจะกาํหนดวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัสายเรยีกเขา้หรอืไม่

● เปิดการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) หากคณุตอ้งการใหเ้คร ือ่งพมิพร์บัโทรสารโดยอัตโนมัติ เคร ือ่งพมิพจ์ะ
ตอบรบัสายและโทรสารท ีเ่ขา้มาทัง้หมด

● ปิดการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) หากตอ้งการรบัโทรสารด้วยตนเอง คณุตอ้งพรอ้มท ีจ่ะใหม้ผี ูร้บัสายโทรสาร
ท ีเ่ขา้มา ไมเ่ชน่น้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัโทรสารได ้
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วิธกีารต้ังคา่โหมดตอบรบั

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. กดเลอืก Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) เพ ื่อเปิดหรอืปิด

คําแนะนํา: คณุอาจเขา้ใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดเ้ชน่กันโดยกด  (ปุ่ ม Fax Status (สถานะโทรสาร)) บนแดชบอรด์

การกําหนดจํานวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้ก่อนตอบรบั
หากคณุเปิดใชง้านการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) คณุจะสามารถกาํหนดจาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้กอ่นท ี่
อปุกรณจ์ะตอบรบัสายเรยีกเขา้อัตโนมัติ ได ้

การตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) มคีวามสาํคัญหากคณุมเีคร ือ่งตอบรบัท ี่ ใชส้ายโทรศพัทร์ว่มกับเคร ือ่งพมิพเ์พราะ
คณุตอ้งการใหเ้คร ือ่งตอบรบัรบัสายกอ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะรบัสาย จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สาํหรบัเคร ือ่งพมิพค์วรมากกวา่จาํนวนเสยีง
เรยีกเขา้ของเคร ือ่งตอบรบั

ตัวอยา่งเชน่ ตัง้คา่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทอั์ตโนมัตขิองคณุใหม้จีาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้ตํ่า และใหเ้คร ือ่งพมิพต์อบรบัดว้ย
จาํนวนครัง้สงูสดุของเสยีงเรยีกเขา้ (จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุจะแตกตา่งกันไปตามประเทศ/ภมูภิาค) สาํหรบัการตัง้คา่นี้ เคร ือ่ง
ตอบรบัอัตโนมัตจิะรบัสาย และเคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบสายน้ัน หากเคร ือ่งพมิพต์รวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร ือ่งจะรบั
โทรสาร หากสายน้ันเป็นสายสนทนา เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทจ์ะบันทกึขอ้ความเขา้ไว ้

การกําหนดจํานวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้ก่อนตอบรบั

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. แตะ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้)

4. สมัผัสเพ ื่อตัง้คา่จาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้

5. กดเลอืก Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

การเปล่ียนรูปแบบเสยีงเรยีกเขา้ให้เป็นเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ 
บรษัิทโทรศพัทห์ลายแหง่ใหบ้รกิารคณุสมบัตเิสยีงโทรศพัทเ์ฉพาะ ทาํใหค้ณุสามารถมหีลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์นึ่ง
สาย เม ื่อคณุสมัครบรกิารนี้ แตล่ะหมายเลขจะมรีปูแบบเสยีงโทรศพัทท์ ีแ่ตกตา่งกัน คณุยังสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหร้บัสายท ีม่ ี
รปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบัเฉพาะได ้

ถา้คณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับสายท ีม่สีญัญาณเพ ื่อตอบรบัเฉพาะ โปรดใหบ้รษัิทโทรศพัทก์าํหนดเสยีงหนึ่งรปูแบบสาํหรบัสาย
โทรศพัทแ์ละอกีหนึ่งรปูแบบสาํหรบัสายโทรสาร HP ขอแนะนําใหค้ณุขอสญัญาณเพ ื่อตอบรบัดังสองหรอืสามครัง้สาํหรบัหมายเลข
โทรสาร เม ื่อเคร ือ่งพมิพต์รวจพบรปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบัเฉพาะ เคร ือ่งจะรบัสายน้ันและรบัโทรสาร

คําแนะนํา: คณุสามารถใชค้ณุสมบัต ิRing Pattern Detection (การตรวจสอบรปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบั) ท ีแ่ผงควบคมุของ
เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อตัง้คา่สญัญาณเพ ื่อตอบรบัเฉพาะ ดว้ยคณุสมบัตนิี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะจดจาํและบันทกึรปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบัของ
สายเรยีกเขา้ และกาํหนดรปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบัท ีก่าํหนดโดยบรษัิทโทรศพัทข์องคณุเพ ื่อรบัโทรสาร 

หากคณุไมม่กีารใชบ้รกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ ให ้ ใชร้ปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ตามคา่เร ิม่ตน้ ซ ึง่ไดแ้ก ่เสยีงกริง่มาตรฐานท้ังหมด
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หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัโทรสารไม่ ไดเ้ม ื่อปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลัก

การเปล่ียนรูปแบบเสยีงเรยีกเขา้สาํหรบัเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหต้อบรบัสายโทรสารโดยอัตโนมัติ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้โหมดตอบรบั (ตอบรบัอัตโนมัต)ิ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

3. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

4. แตะ Distinctive Ring (เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ)

5. แตะท ีห่นึ่งในรปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ แลว้ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หากคณุกาํลังใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท ีม่รีปูแบบเสยีงเรยีกเขา้สาํหรบัสายภายในและสายภายนอกแตกตา่งกัน 
คณุจะตอ้งโทรไปยังหมายเลขโทรสารจากหมายเลขภายนอก 

การต้ังคา่ชนิดการโทร
ใชขั้น้ตอนนี้เพ ื่อตัง้คา่โหมดการโทรระบบหมนุหรอืการโทรระบบกด คา่เร ิม่ตน้ท ีตั่ง้มาจากโรงงานคอื ระบบหมุน หา้มเปล ี่ยนการตัง้
คา่จนกวา่คณุจะทราบวา่สายโทรศพัทข์องคณุไมส่ามารถใชก้ารโทรระบบหมนุได ้

หมายเหตุ: ตัวเลอืกการโทรระบบกดจะไมส่ามารถใช ้ ได ้ ในทกุประเทศ/พ ืน้ท ี่

การต้ังคา่ชนิดการโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. กดเลอืก Dial Type (ประเภทการโทร)

4. กดเพ ื่อเลอืก Tone (แบบกด) หรอื Pulse (แบบหมนุ)

การต้ังคา่ตัวเลือกการโทรซํา้
หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถสง่โทรสารไดเ้นื่ องจากเคร ือ่งรบัโทรสารไมต่อบรบัหรอืสายไมว่า่ง เคร ือ่งพมิพจ์ะพยายามโทรซํา้ตามการ
ตัง้คา่สาํหรบัตัวเลอืกโทรซํา้ ใชขั้น้ตอนดังตอ่ไปนี้ ในการเปิดหรอืปิดใชง้านตัวเลอืก:

● Busy Redial (โทรซํา้เมื่อสายไมว่า่ง) : หากมกีารเปิดใชตั้วเลอืกนี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะโทรซํา้โดยอัตโนมัตเิม ื่อไดร้บัสญัญาณสาย
ไมว่า่ง คา่เร ิม่ตน้คอื On (เปิด)

● No Answer Redial (โทรซํา้เมื่อไมม่ผู้ีรบัสาย) : เม ื่อเปิดตัวเลอืกนี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะโทรซํา้อัตโนมัตหิากเคร ือ่งรบัโทรสารไม่
ตอบรบั คา่เร ิม่ตน้คอื Off (ปิด)

● Connection Problem Redial (โทรซํา้ปญหาการเชื่อมต่อ) : ถา้ตัวเลอืกนี้เปิดอย ู ่เคร ือ่งพมิพจ์ะโทรซํา้โดยอัตโนมัตเิม ื่อ
พบวา่มปีญหาในการเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งรบัโทรสาร การโทรซํา้สาํหรบัปญหาการเช ื่อมตอ่จะทาํการสง่โทรสารจากหน่วยความจาํเ
ทา่น้ัน คา่เร ิม่ตน้คอื On (เปิด)
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การต้ังคา่ตัวเลือกการโทรซํา้

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. กดเลอืก Auto Redial (โทรซํา้อัตโนมัติ)

4. กดเลอืก Busy Redial (โทรซํา้เมื่อสายไมว่า่ง) , No Answer Redial (โทรซํา้เมื่อไมม่ผู้ีรบัสาย) , or Connection 
Problem Redial (โทรซํา้ปญหาการเชื่อมต่อ) เพ ื่อเปิดหรอืปิด

การต้ังความเรว็โทรสาร
คณุสามารถตัง้ความเรว็โทรสารท ี่ ใชต้ดิตอ่ระหวา่งเคร ือ่งของคณุและเคร ือ่งโทรสารอื่นๆ เม ื่อสง่และรบัโทรสารได ้

หากคณุใชร้ะบบใดระบบหนึ่งดังตอ่ไปนี้ อาจจาํเป็นตอ้งทาํการตัง้คา่ความเรว็โทรสารใหช้า้ลง:

● บรกิารโทรศพัทผ์า่นระบบอนิเทอรเ์นต็

● ระบบ PBX (ระบบโทรศพัทแ์บบผา่นต ูส้าขา - Private Branch Exchange)

● การรบัสง่โทรสารผา่นระบบสนทนาทางอนิเทอรเ์นต็โพรโทคอล (VoIP)

● โครงขา่ยบรกิารส ือ่สารรว่มระบบดจิติอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคณุประสบปญหาในการสง่และรบัโทรสาร ใหล้องใช ้ความเรว็ ท ีช่า้ลง ตารางตอ่ไปนีจ้ะแสดงการตัง้ความเรว็โทรสารท ีม่ ี ให ้ ใช ้
งาน

คา่ความเรว็โทรสาร ความเรว็โทรสาร

Fast (เรว็) v.34 (33600 bps)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 bps)

Slow (ชา้) v.29 (9600 bps)

การต้ังคา่ความเรว็โทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. แตะ ความเรว็

4. แตะเพ ื่อเลอืกตัวเลอืกใดตัวเลอืกหนึ่ง

การต้ังคา่ระดับเสยีงของโทรสาร
คณุสามารถเปล ี่ยนระดับเสยีงของโทรสารได ้
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การต้ังระดับเสยีงของโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Preferences (คา่กําหนด)

3. กดเลอืก Fax Volume (ระดับเสยีงโทรสาร)

4. แตะเพ ื่อเลอืก Soft (เบา), Loud (ดัง) หรอื Off (ปิด)

คําแนะนํา: คณุอาจเขา้ใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดเ้ชน่กันโดยกด  (ปุ่ ม Fax Status (สถานะโทรสาร)) บนแดชบอรด์
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โทรสารและบรกิารโทรศพัทดิ์จิตอล
บรษัิทโทรศพัทห์ลายแหง่ใหบ้รกิารโทรศพัทด์จิติอลแกล่กูคา้ เชน่

● DSL: บรกิาร Digital Subscriber Line (DSL) ผา่นทางผ ู้ ใหบ้รกิารระบบโทรศพัทข์องคณุ (DSL อาจเรยีกวา่ ADSL ใน
ประเทศ/ภมูภิาคของคณุ)

● PBX: ระบบโทรศพัทแ์บบผา่นต ูส้าขา (Private Branch Exchange - PBX)

● ISDN: ระบบโครงขา่ยบรกิารส ือ่สารรว่มระบบดจิติอล (Integrated Services Digital Network - ISDN)

● VoIP: บรกิารโทรศพัทร์าคาประหยัดเพ ื่อใหค้ณุสามารถสง่และรบัโทรสารดว้ยเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชอ้นิเทอรเ์นต็ วธินีี้เรยีกวา่ การ
รบัสง่โทรสารผา่นระบบสนทนาทางอนิเทอรเ์นต็โพรโทคอล (VoIP)

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การรบัสง่โทรสารผา่นระบบสนทนาทางอนิเทอรเ์นต็โพรโทคอล

เคร ือ่งพมิพ ์ HP ไดร้บัการออกแบบมาเป็นพเิศษสาํหรบัการใชง้านกับบรกิารโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบเดมิ หากคณุใชร้ะบบโทรศพัท ์
แบบดจิติอล (เชน่ DSL/ADSL, PBX หรอื ISDN) คณุอาจตอ้งใชตั้วกรองสญัญาณดจิติอลเป็นอะนาลอ็กหรอืตัวแปลงสญัญาณเม ื่อ
ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัรบัสง่โทรสาร

หมายเหตุ: HP ไมร่บัประกันวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะใชง้านรว่มกับผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืสายโทรศพัทร์ะบบดจิติอลทัง้หมด ในสภาพแวดลอ้มท ี่
ใชง้านระบบดจิติอลทัง้หมด หรอืตัวแปลงดจิติอลเป็นเป็นแอนะลอ็กทัง้หมด เราขอแนะนําใหค้ณุสอบถามบรษัิทโทรศพัท โ์ดยตรง
เก ี่ยวกับตัวเลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้งตามบรกิารสายโทรศพัทท์ ี่ ให ้
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การรบัสง่โทรสารผา่นระบบสนทนาทางอินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล
คณุสามารถสมัครใชบ้รกิารโทรศพัทร์าคาประหยัดได ้เพ ื่อใหค้ณุสามารถสง่และรบัโทรสารดว้ยเคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใช ้
อนิเทอรเ์นต็ วธินีี้เรยีกวา่ การรบัสง่โทรสารผา่นระบบสนทนาทางอนิเทอรเ์นต็โพรโทคอล (VoIP) 

ขอ้มลูดังตอ่ไปนี้เป็นขอ้บง่ช ีว้า่คณุอาจจะใชบ้รกิาร VoIP:

● หมนุรหัสการเขา้ถงึพเิศษพรอ้มดว้ยหมายเลขโทรสาร

● มกีลอ่งแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท ีต่อ่กับอนิเทอรเ์นต็ และมพีอรต์โทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรบัเช ื่อมตอ่โทรสาร

หมายเหตุ: คณุสามารถรบัและสง่แฟกซ ์ ไดจ้ากการเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของ
เคร ือ่งพมิพเ์พยีงเทา่น้ัน ซ ึง่หมายความวา่การเช ื่อมตอ่ของคณุกับอนิเทอรเ์นต็ตอ้งเกดิข ึน้ผา่นกลอ่งแปลงสญัญาณ (ซ ึง่จะมแีจค็
เสยีบสายโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกตสิาํหรบัการเช ื่อมตอ่โทรสาร) หรอืผา่นบรษัิทโทรศพัท ์

คําแนะนํา: การสนับสนุนการสง่โทรสารแบบดัง้เดมิผา่นระบบโทรศพัทอ์นิเทอรเ์นต็โพรโทคอลมักถกูจาํกัด หากคณุประสบ
ปญหาในการสง่และรบัโทรสาร ใหล้องใชค้วามเรว็โทรสารในระดับตํ่าลง หรอืปิดใชง้านโหมดการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดของโทรสาร (ECM) 
อยา่งไรกต็าม หากคณุปิด ECM คณุจะไมส่ามารถสง่และรบัโทรสารส ี ได ้

หากมคีาํถามใดๆ เก ี่ยวกับการสง่โทรสารผา่นอนิเทอรเ์นต็ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิไดจ้ากแผนกสนับสนุนดา้นการสง่
โทรสารผา่นอนิเทอรเ์นต็หรอืผ ู้ ใหบ้รกิารในประเทศของคณุ
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การใชร้ายงาน
คณุสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหพ้มิพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยันรายงานโดยอัตโนมัตสิาํหรบัการสง่และรบัโทรสารแตล่ะครัง้ 
นอกจากนี้ ยังสัง่พมิพร์ายงานระบบดว้ยตนเองไดเ้ม ื่อตอ้งการ รายงานนีจ้ะใหข้อ้มลูท ีเ่ป็นประโยชนเ์ก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์

ตามคา่เร ิม่ตน้ จะมกีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหพ้มิพร์ายงานเฉพาะเม ื่อมปีญหาในการสง่หรอืรบัโทรสารเทา่น้ัน ขอ้ความยนืยันซ ึง่ระบุ
วา่การสง่โทรสารเป็นท ีส่าํเรจ็หรอืไม ่จะปรากฏข ึน้เป็นชว่งสัน้ๆ บนจอแสดงผลแผงควบคมุหลังจากการสง่ในแตล่ะครัง้

หมายเหตุ: หากไมส่ามารถอา่นรายงานได ้คณุสามารถตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคมุหรอืซอฟตแ์วรข์อง 
HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: การแจง้เตอืนระดับหมกึพมิพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบโุดยประมาณเพ ื่อวัตถปุระสงค ์ในการวางแผนเทา่น้ัน 
เม ื่อคณุไดร้บัขอ้ความเตอืนวา่หมกึเหลอืนอ้ย ใหเ้ตรยีมตลับหมกึพมิพ ์ใหมส่าํหรบัเปล ี่ยน เพ ื่อป้องกันความลา่ชา้ในการพมิพท์ ีอ่าจ
เกดิข ึน้ คณุไมต่อ้งเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ใหมจ่นกวา่คณุภาพงานพมิพจ์ะตํ่าลงจนไมส่ามารถยอมรบัได ้

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ หัวพมิพแ์ละตลับหมกึพมิพอ์ย ู่ ในสภาพดแีละไดร้บัการตดิตัง้ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เตมิ โปรดดทู ี ่การใชห้มกึพมิพ ์ 

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การพมิพร์ายงานยนืยันการโทรสาร

● การพมิพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของการสง่โทรสาร

● การพมิพแ์ละดบัูนทกึการรบัและสง่โทรสาร

● การลา้งบันทกึการรบัสง่โทรสาร

● การพมิพร์ายละเอยีดเก ี่ยวกับโทรสารท ีส่ง่ไปครัง้ลา่สดุ

● การพมิพร์ายงานหมายเลขผ ู้ โทร

● การดปูระวัตกิารโทร

การพิมพร์ายงานยนืยันการโทรสาร
คณุสามารถพมิพร์ายงานยนืยันไมว่า่จะเป็นเม ื่อโทรสารถกูสง่ หรอืเม ื่อโทรสารถกูสง่หรอืไดร้บั การตัง้คา่เร ิม่ตน้คอื On (Fax Send) 
(เปิด (สง่โทรสาร)) เม ื่อปิดอย ู ่ขอ้ความยนืยันจะปรากฎชัว่คร ูบ่นแผงควบคมุหลังจากแตล่ะโทรสารถกูสง่หรอืไดร้บั

การใชก้ารยนืยันการโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก รายงาน แลว้กดเลอืก Fax Confirmation (การยนืยันโทรสาร)

4. แตะเลอืกหนึ่งตัวเลอืกดังตอ่ไปนี้

เปิด (การสง่โทรสาร) พมิพร์ายงานยนืยันการสง่โทรสารทกุชดุ

On (Fax Receive) (เปิด (การ
รบัโทรสาร))

พมิพร์ายงานยนืยันการรบัโทรสารทกุชดุ
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เปิด (การสง่โทรสารและการ
รบัโทรสาร)

พมิพร์ายงานยนืยันการรบัสง่โทรสารทกุชดุ

Off (ปิด) ไมม่กีารพมิพร์ายงานยนืยันการสง่โทรสาร เม ื่อคณุสง่และรบัโทรสารเป็นท ีส่าํเรจ็ ซ ึง่จะตัง้ไวเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้

การใสรู่ปภาพของโทรสารไว้ ในรายงาน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก รายงาน แลว้กดเลอืก Fax Confirmation (การยนืยันโทรสาร)

4. แตะท ี ่เปิด (การสง่โทรสาร) หรอื เปิด (การสง่โทรสารและการรบัโทรสาร)

5. กดเลอืก Fax Confirmation with image (การยนืยันโทรสารดว้ยภาพ)

การพิมพร์ายงานขอ้ผิดพลาดของการสง่โทรสาร
คณุสามารถกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อใหพ้มิพร์ายงานโดยอัตโนมัตเิม ื่อเกดิขอ้ผดิพลาดขณะรบัและสง่โทรสารได ้

วิธกีารต้ังคา่เครือ่งพิมพเ์พ่ือพิมพร์ายงานขอ้ผิดพลาดของโทรสารโดยอัตโนมัติ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่)

3. กดเลอืก รายงาน แลว้กดเลอืก Fax Error Reports (รายงานขอ้ผดิพลาดโทรสาร)

4. แตะเลอืกหนึ่งตัวเลอืกดังตอ่ไปนี้

เปิด (การสง่โทรสาร) พมิพร์ายงานเม ื่อใดกต็ามท ีเ่กดิขอ้ผดิพลาดของการสง่ขอ้มลู ซ ึง่จะตัง้ไวเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้

On (Fax Receive) (เปิด (การ
รบัโทรสาร))

พมิพร์ายงานเม ื่อใดกต็ามท ีเ่กดิขอ้ผดิพลาดของการรบัขอ้มลู

เปิด (การสง่โทรสารและการ
รบัโทรสาร)

พมิพร์ายงานเม ื่อใดกต็ามท ีเ่กดิขอ้ผดิพลาดของการรบัและสง่โทรสาร

Off (ปิด) ไมพ่มิพร์ายงานขอ้ขัดขอ้งใดๆ ท ีเ่กดิข ึน้กับโทรสาร

การพิมพแ์ละดูบันทึกการรบัและสง่โทรสาร
คณุสามารถพมิพบั์นทกึรายการโทรสารท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ไดร้บัและสง่ไปแลว้

วิธกีารพิมพบั์นทึกการรบัสง่โทรสารจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก รายงาน

3. กดเลอืก พิมพร์ายงานโทรสาร
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4. แตะ บันทึกการสง่โทรสาร 30 รายการสดุท้าย

5. แตะ Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่พมิพ ์

การล้างบันทึกการรบัสง่โทรสาร
การลา้งบันทกึโทรสารจะลบโทรสารทัง้หมดท ีเ่กบ็ไว ้ ในหน่วยความจาํดว้ย

การล้างบันทึกการรบัสง่โทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก Tools

3. สมัผัสท ี ่Clear Fax Logs/Memory (ลา้งบันทกึขอ้มลูโทรสาร/หน่วยความจาํ)

การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกับโทรสารท่ีสง่ไปครัง้ลา่สดุ
รายงานรายการโทรสารครัง้ลา่สดุจะพมิพร์ายละเอยีดของรายการโทรสารครัง้ลา่สดุท ีเ่กดิข ึน้ รายละเอยีดตา่งๆ รวมถงึ หมายเลข
โทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของโทรสาร

การพิมพร์ายงานรายการโทรสารครัง้ลา่สดุ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก รายงาน

3. กดเลอืก พิมพร์ายงานโทรสาร

4. กดเลอืก Last Transaction (รายการบันทกึสดุทา้ย)

5. แตะ Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่พมิพ ์

การพิมพร์ายงานหมายเลขผู้ โทร
คณุสามารถพมิพร์ายการหมายเลขโทรสารของหมายเลขผ ู้ โทร

การพิมพร์ายงานประวัติหมายเลขผู้ โทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. กดเลอืก Setup (การต้ังคา่) จากน้ันกดเลอืก รายงาน

3. กดเลอืก พิมพร์ายงานโทรสาร

4. แตะ Caller ID Report (รายงานหมายเลขผ ู้ โทร)

5. แตะ Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่พมิพ ์

การดูประวัติการโทร
คณุสามารถดรูายการการโทรทัง้หมดท ีป่รากฏบนเคร ือ่งพมิพ ์
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หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถพมิพป์ระวัตกิารโทร

การดูประวัติการโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ กดเลอืก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (สง่ทันท)ี

3. กดเลอืก  ( สมุดโทรศพัท ์)

4. สมัผัสท ี ่Call history (ประวัติการโทร)
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การต้ังคา่โทรสารเพ่ิมเติม
หลังจากปฏบัิตติามขัน้ตอนทัง้หมดในค ูม่อืการเร ิม่ตน้ใชง้านเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําในสว่นนี้เพ ื่อตัง้คา่โทรสารให ้
เสรจ็สมบรูณ ์เกบ็ค ูม่อืการเร ิม่ตน้ใชง้านของคณุไวเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิในภายหลัง

ในสว่นนี้ คณุจะไดเ้รยีนร ูว้ธิกีารตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อใหก้ารสง่โทรสารสามารถทาํงานไดกั้บอปุกรณแ์ละบรกิารท ีค่ณุอาจมอีย ูแ่ลว้
โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกัน

คําแนะนํา: นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชตั้วชว่ยสรา้งการตัง้คา่แฟกซ ์ (Windows) เพ ื่อชว่ยในการตัง้คา่แฟกซท์ ีส่าํคัญบาง
รายการ เชน่ โหมดการรบัสายและขอ้มลูหัวกระดาษแฟกซ ์ คณุสามารถเขา้ใชง้านเคร ือ่งมอืเหลา่นี้ ไดผ้า่นซอฟตแ์วรส์าํหรบั
เคร ือ่งพมิพ ์ HP หลังจากรนัเคร ือ่งมอืเหลา่นี้ ใหค้ณุปฏบัิตติามขัน้ตอนในสว่นนี้เพ ื่อตัง้คา่โทรสารของคณุใหเ้สรจ็สมบรูณ ์

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตัง้คา่โทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การทดสอบการตัง้คา่โทรสาร

การต้ังคา่โทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)
กอ่นเร ิม่การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการสง่โทรสาร ใหต้รวจสอบวา่ประเทศ/ภมูภิาคของคณุใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนํา
สาํหรบัการตัง้คา่โทรสารจะแตกตา่งกัน ข ึน้อย ูกั่บวา่ระบบโทรศพัทข์องคณุเป็นแบบอนุกรมหรอืแบบขนาน:

● หากคณุไมพ่บประเทศ/พ ืน้ท ีข่องคณุในตาราง แสดงวา่คณุอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สาํหรบัระบบโทรศพัทป์ระเภท
อนุกรม ประเภทของหัวตอ่บนอปุกรณ ์โทรศพัทท์ ี่ ใชร้ว่มกันของคณุ (โมเดม็ โทรศพัท ์และเคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัต)ิ จะไม่
สามารถทาํการเช ื่อมตอ่กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้แตอ่ปุกรณทั์ง้หมดจะตอ้งตอ่กับชอ่ง
เสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังแทน

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

● หากประเทศ/ภมูภิาคของคณุปรากฏอย ู่ ในตาราง แสดงวา่คณุอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน สาํหรบัระบบโทรศพัทป์ระเภท
ขนาน คณุจะสามารถเช ื่อมตอ่อปุกรณ ์โทรศพัทท์ ี่ ใชร้ว่มกันเขา้กับสายโทรศพัท ์ได ้โดยใชพ้อรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้น
หลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากระบบโทรศพัทข์องคณุเป็นแบบขนาน HP ขอแนะนําใหค้ณุตอ่สายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้กับชอ่งเสยีบสาย
โทรศพัทบ์นผนัง

ประเทศ/พ้ืนท่ีท่ี ใช้ โทรศพัทร์ะบบขนาน

อารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี บราซลิ

แคนาดา ชลิ ี จนี

โคลัมเบยี กรซี อนิเดยี

อนิโดนเีซยี ไอรแ์ลนด ์ ญ ีป่ ุ่ น

เกาหล ี ละตนิ อเมรกิา มาเลเซยี

เมก็ซ ิ โก ฟิลปิปินส ์ โปแลนด ์

โปรตเุกส รสัเซยี ซาอดุอิาระเบยี
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ประเทศ/พ้ืนท่ีท่ี ใช้ โทรศพัทร์ะบบขนาน (ต่อ)

สงิคโปร ์ สเปน ไตห้วัน

ไทย สหรฐัอเมรกิา เวเนซเุอลา

เวยีดนาม   

หากคณุไมแ่น่ ใจวา่คณุมรีะบบโทรศพัทช์นดิใด (แบบอนุกรมหรอืแบบขนาน) ใหต้รวจสอบกับทางบรษัิทโทรศพัทข์องคณุ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● เลอืกการตัง้คา่โทรสารท ีถ่กูตอ้งสาํหรบับา้นหรอืสาํนักงานของคณุ

● กรณี A: สายโทรสารแยกตา่งหาก (ไมร่บัสายสนทนา)

● กรณี B: ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีม่ ีDSL

● กรณี C: การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีม่รีะบบโทรศพัท ์PBX หรอืสาย ISDN

● กรณี D: โทรสารท ีม่บีรกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะอย ูบ่นสายเดยีวกัน

● กรณี E: สายท ี่ ใช ้ โทรศพัท/์โทรสารรว่มกัน

● กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท ี่ ใชร้ว่มกับวอยซเ์มล ์

● กรณี G: สายโทรสารท ี่ ใชร้ว่มกับโมเดม็ของคอมพวิเตอร ์ (ไมร่บัสายสนทนา)

● กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร้ว่มกับโมเดม็ของคอมพวิเตอร ์

● กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท ี่ ใชร้ว่มกับเคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

● กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท ี่ ใชร้ว่มกับโมเดม็คอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งตอบรบั

● กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท ี่ ใชร้ว่มกับโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรแ์ละวอยซเ์มล ์

เลือกการต้ังคา่โทรสารท่ีถูกต้องสาํหรบับ้านหรอืสาํนักงานของคุณ

เพ ื่อใหส้ามารถใช ้ โทรสารได ้คณุจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอปุกรณแ์ละบรกิาร (อยา่งใดอยา่งหนึ่ง) ท ี่ ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกับ
เคร ือ่งพมิพ ์ ขอ้มลูดังกลา่วเป็นขอ้มลูท ีส่าํคัญเนื่ องจากคณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่อปุกรณส์าํนักงานท ีม่อีย ูเ่ดมิของคณุกับ
เคร ือ่งพมิพ โ์ดยตรง และคณุอาจตอ้งเปล ี่ยนการตัง้คา่โทรสารบางอยา่งกอ่นท ีจ่ะสามารถใช ้ โทรสารได ้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคณุเป็นแบบอนุกรมหรอืแบบขนาน

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่โทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

a. ระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม

b. ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน โปรดไปท ีขั่น้ตอนท ี ่2

2. เลอืกทัง้อปุกรณแ์ละบรกิารท ี่ ใชส้ายรว่มกับโทรสาร
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● DSL: บรกิาร digital subscriber line (DSL) ผา่นทางผ ู้ ใหบ้รกิารระบบโทรศพัทข์องคณุ (DSL อาจเรยีกวา่ ADSL ใน
ประเทศ/ภมูภิาคของคณุ)

● PBX: ระบบชมุสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

● ISDN: ระบบเครอืขา่ยบรกิารส ือ่สารรว่มระบบดจิติอล (Integrated Services Digital Network - ISDN)

● บรกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ: บรกิารรปูแบบเสยีงเรยีกเขา้พเิศษจากผ ู้ ใหบ้รกิารระบบโทรศพัทข์องคณุ ซ ึง่ใหบ้รกิาร
โทรศพัทห์ลายหมายเลขพรอ้มเสยีงเรยีกเขา้ท ีแ่ตกตา่งกัน

● สายสนทนา: รบัสายสนทนาทางหมายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกับท ีค่ณุจะใชร้บัโทรสารจากเคร ือ่งพมิพ ์

● โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร:์ โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรอ์ย ูบ่นสายโทรศพัทเ์ดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ หาก
คณุตอบใช ่สาํหรบัคาํถามตอ่ไปนี้ แสดงวา่คณุกาํลังใช ้ โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร:์

– คณุสง่และรบัโทรสารโดยตรงถงึและจากซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชันตา่งๆ ของคอมพวิเตอรผ์า่นทางการเช ื่อมตอ่
แบบ dial-up ใชห่รอืไม่

– คณุรบัสง่ขอ้ความอเีมลบ์นคอมพวิเตอร โ์ดยผา่นการเช ื่อมตอ่แบบ dial-up

– คณุใชอ้นิเทอรเ์นต็บนคอมพวิเตอร โ์ดยผา่นการเช ื่อมตอ่แบบ dial-up

● เคร ือ่งตอบรบั: เคร ือ่งตอบรบัท ีร่บัสายสนทนาจากหมายเลขเดยีวกับท ีค่ณุใชร้บัโทรสารจากเคร ือ่งพมิพ ์

● บรกิารฝากขอ้ความเสยีง: การสมัครใชง้านบรกิารขอ้ความเสยีงผา่นทางบรษัิทโทรศพัทข์องคณุดว้ยหมายเลขเดยีวกับ
ท ีค่ณุใชส้าํหรบัการโทรเพ ื่อรบัสง่โทรสารจากเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

3. จากตารางตอ่ไปนี้ ใหเ้ลอืกอปุกรณแ์ละบรกิารทัง้หมดท ี่ ใชง้านไดกั้บการตดิตัง้ท ีบ่า้นหรอืสาํนักงานของคณุ จากน้ันดกูารตัง้
คา่โทรสารท ีแ่นะนํา ในบทนีจ้ะมคีาํแนะนําทลีะขัน้ตอนสาํหรบัแตล่ะกรณี

หมายเหตุ: หากการตัง้คา่ท ีบ่า้นหรอืท ีส่าํนักงานของคณุไม่ ไดอ้ธบิายไว ้ ในบทนี้ ใหตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์หมอืนเป็นโทรศพัทร์ะบบอะ
นาลอ็กปกต ิตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง และอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ 

 ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

อุปกรณห์รอืบรกิารอ่ืนๆ ท่ี ใชส้ายรว่มกับโทรสาร วิธกีารต้ังคา่โทรสารท่ีแนะนํา

DSL PBX บรกิารเสยีง
เรยีกเขา้
พิเศษ

สายสนทนา โมเด็ม dial-up 
ของคอมพิวเตอร ์

เครือ่งตอบรบั
อัตโนมัติ

บรกิารฝาก
ขอ้ความเสยีง

       กรณี A: สายโทรสารแยกตา่งหาก 
(ไมร่บัสายสนทนา)

      กรณี B: ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีม่ ีDSL

      กรณี C: การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีม่ ี
ระบบโทรศพัท ์PBX หรอืสาย ISDN

      กรณี D: โทรสารท ีม่บีรกิารเสยีงเรยีก
เขา้เฉพาะอย ูบ่นสายเดยีวกัน
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อุปกรณห์รอืบรกิารอ่ืนๆ ท่ี ใชส้ายรว่มกับโทรสาร วิธกีารต้ังคา่โทรสารท่ีแนะนํา

DSL PBX บรกิารเสยีง
เรยีกเขา้
พิเศษ

สายสนทนา โมเด็ม dial-up 
ของคอมพิวเตอร ์

เครือ่งตอบรบั
อัตโนมัติ

บรกิารฝาก
ขอ้ความเสยีง

      กรณี E: สายท ี่ ใช ้ โทรศพัท/์โทรสาร
รว่มกัน

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท ี่ ใช ้
รว่มกับวอยซเ์มล ์

      กรณี G: สายโทรสารท ี่ ใชร้ว่มกับ
โมเดม็ของคอมพวิเตอร ์ (ไมร่บัสาย
สนทนา)

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร้ว่ม
กับโมเดม็ของคอมพวิเตอร ์

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท ี่ ใช ้
รว่มกับเคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท ี่

ใชร้ว่มกับโมเดม็คอมพวิเตอรแ์ละ
เคร ือ่งตอบรบั

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท ี่

ใชร้ว่มกับโมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอรแ์ละวอยซเ์มล ์

กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไมร่บัสายสนทนา)

หากคณุมสีายโทรศพัทแ์ยกตา่งหากท ีค่ณุจะไมร่บัสายสนทนา และคณุไมม่อีปุกรณอ์ื่นเช ื่อมตอ่กับสายโทรศพัทน์ี้ ใหต้ดิตัง้
เคร ือ่งพมิพข์องคณุตามท ี่ ไดอ้ธบิายไว ้ ในหัวขอ้นี้

ภาพ 4-1  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์
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1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การติดต้ังเครือ่งพิมพท่ี์มสีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

2. เปิดใชง้านการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

3. (เป็นทางเลอืก) เปล ี่ยนการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ใหม้คีา่นอ้ยท ีส่ดุ (สองครัง้)

4. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบัโดยอัตโนมัตหิลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีก่าํหนดในการตัง้คา่ Rings to 
Answer (เสยีงเรยีกเขา้) เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่สง่สญัญาณการรบัโทรสารไปยังเคร ือ่งสง่โทรสารและรบัโทรสาร

กรณี B: ต้ังคา่เครือ่งพิมพท่ี์ม ีDSL

หากคณุใชบ้รกิาร DSL ผา่นผ ู้ ใหบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุ และไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่อปุกรณ ์ใดๆ กับเคร ือ่งพมิพ ์ ให ้ ใชค้าํแนะนําในหัวขอ้นี้
เพ ื่อเช ื่อมตัวแยกสญัญาณ DSL ท ีอ่ย ูร่ะหวา่งชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังกับเคร ือ่งพมิพ ์ ตัวแยกสญัญาณ DSL จะขจัดสญัญาณ
ดจิติอลท ีส่ามารถขัดขวางการทาํงานของเคร ือ่งพมิพ ์ ดังน้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะสามารถส ือ่สารกับสายโทรศพัท ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (DSL 
อาจเรยีกวา่ ADSL ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ)

หมายเหตุ: หากคณุใชส้าย DSL แต่ ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่ตัวแยกสญัญาณ คณุจะไมส่ามารถสง่และรบัโทรสารดว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

ภาพ 4-2  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์
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1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ตัวแยกสญัญาณ DSL (หรอื ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผ ู้ ใหบ้รกิาร DSL ของคณุ

3 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับ DSL

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอรจ์ากผ ู้ ใหบ้รกิารระบบ DSL ของคณุ

2. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับตัวกรอง DSL จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้น
หลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

หากไม่ ใชส้ายท ี่ ใหม้าเพ ื่อเช ื่อมตอ่ตัวแยกสญัญาณ DSL กับเคร ือ่งพมิพ ์ คณุอาจไมส่ามารถใช ้ โทรสารได ้สายโทรศพัทพ์เิศษ
นี้แตกตา่งจากสายโทรศพัทท์ ีค่ณุอาจมอีย ูแ่ลว้ในบา้นหรอืสาํนักงานของคณุ

คณุอาจตอ้งเตรยีมสายโทรศพัทเ์พ ิม่เตมิสาํหรบัรปูแบบนี้

3. ตอ่สายโทรศพัทเ์พ ิม่เตมิจากตัวแยกสญัญาณ DSL ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทบ์นผนัง

4. รนัการทดสอบโทรสาร

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี C: การต้ังคา่เครือ่งพิมพท่ี์มรีะบบโทรศพัท ์PBX หรอืสาย ISDN

หากคณุใชร้ะบบ PBX หรอือปุกรณแ์ปลงสญัญาณ (converter/terminal adapter) สาํหรบั ISDN ตอ้งปฏบัิตดัิงนี้

● หากคณุใชอ้ปุกรณแ์ปลงสญัญาณ/อะแดปเตอรขั์ว้ตอ่ PBX หรอื ISDN ใหเ้ช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บพอรต์ท ีอ่อกแบบมาสาํหรบั
ใชกั้บโทรสารและโทรศพัท ์นอกจากน้ัน ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดตั้ง้คา่อะแดปเตอรขั์ว้ตอ่ไวท้ ีป่ระเภทสวติชท์ ีถ่กูตอ้งสาํหรบัใช ้
ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ หากทาํได ้

หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหค้ณุกาํหนดพอรต์สาํหรบัอปุกรณ ์โทรศพัท โ์ดยเฉพาะ ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจจะ
กาํหนดพอรต์หนึ่งสาํหรบัโทรศพัทแ์ละกล ุม่โทรสาร 3 และอกีพอรต์หนึ่งเป็นพอรต์อเนกประสงค ์หากคณุพบปญหาขณะเ
ช ื่อมตอ่พอรต์โทรสาร/โทรศพัทข์องอปุกรณแ์ปลงสญัญาณ ISDN ใหล้องใชพ้อรต์ท ีก่าํหนดใหเ้ป็นพอรต์อเนกประสงค ์ซ ึง่อาจ
จะระบวุา่ "multi-comb" หรอืคาํอ ื่นท ีม่คีวามหมายในทาํนองเดยีวกัน

● หากคณุใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหตั้ง้เสยีงเรยีกสายซอ้นเป็น "ปิด"

หมายเหตุ: ระบบ PBX ดจิติอลหลายระบบมเีสยีงสญัญาณรอสายท ีตั่ง้คา่ให ้"เปิด" โดยคา่เร ิม่ตน้ สญัญาณรอสายจะขัด
ขวางการสง่โทรสารทัง้หมด และคณุไมส่ามารถสง่หรอืรบัโทรสารผา่นเคร ือ่งพมิพ ์ได ้โปรดดเูอกสารประกอบท ีม่าพรอ้มกับ
ระบบโทรศพัท ์PBX ของคณุสาํหรบัคาํแนะนําเก ี่ยวกับวธิกีารปิดสญัญาณรอสาย

● หากคณุใชร้ะบบ PBX ใหก้ดหมายเลขเพ ื่อไปส ูร่ะบบโทรศพัทภ์ายนอกกอ่นท ีจ่ะกดหมายเลขโทรสาร

● คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ
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หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี D: โทรสารท่ีมบีรกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกัน

หากคณุสมัครใชบ้รกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ (ผา่นทางบรษัิทโทรศพัทข์องคณุ) ท ีท่าํใหค้ณุสามารถมหีลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสาย
โทรศพัทห์นึ่งสาย โดยท ีแ่ตล่ะหมายเลขจะมรีปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ท ีแ่ตกตา่งกัน ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ามท ี่ ไดอ้ธบิายไว ้ ในหัวขอ้นี้

ภาพ 4-3  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับบรกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ

1. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

2. เปิดใชง้านการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

3. เปล ี่ยนการตัง้คา่ Distinctive Ring (เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ) ใหต้รงกับรปูแบบท ีบ่รษัิทโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรบั
หมายเลขโทรสารของคณุ

หมายเหตุ: ตามคา่เร ิม่ตน้ เคร ือ่งพมิพ ์ไดถ้กูกาํหนดใหต้อบรบัเสยีงเรยีกเขา้ทกุรปูแบบ หากคณุไมตั่ง้คา่ให ้Distinctive 
Ring (เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ) ตรงกับรปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ท ีก่าํหนดสาํหรบัหมายเลขโทรสารของคณุ เคร ือ่งพมิพอ์าจตอบรบั
ทัง้สายสนทนาและสายโทรสาร หรอือาจไมต่อบรบัสายใดๆ
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คําแนะนํา: คณุสามารถใชค้ณุสมบัต ิRing Pattern Detection (การตรวจสอบรปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบั) ท ีแ่ผง
ควบคมุของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อตัง้คา่สญัญาณเพ ื่อตอบรบัเฉพาะ ดว้ยคณุสมบัตนิี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะจดจาํและบันทกึรปูแบบ
สญัญาณเพ ื่อตอบรบัของสายเรยีกเขา้ และกาํหนดรปูแบบสญัญาณเพ ื่อตอบรบัท ีก่าํหนดโดยบรษัิทโทรศพัทข์องคณุเพ ื่อรบั
โทรสาร สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนรปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ใหเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ 

4. (เป็นทางเลอืก) เปล ี่ยนการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ใหม้คีา่นอ้ยท ีส่ดุ (สองครัง้)

5. รนัการทดสอบโทรสาร

เคร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบัสายเรยีกเขา้ท ีม่รีปูแบบเสยีงเรยีกเขา้ตามท ีค่ณุเลอืกไว ้ โดยอัตโนมัต ิ(การตัง้คา่ Distinctive Ring (เสยีง
เรยีกเขา้เฉพาะ) ) หลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีเ่ลอืกไว ้(การตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ) เคร ือ่งพมิพ ์
จะเร ิม่สง่สญัญาณการรบัโทรสารไปยังเคร ือ่งสง่โทรสารและรบัโทรสาร

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี E: สายท่ี ใช้ โทรศพัท/์โทรสารรว่มกัน

หากคณุรบัสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกัน และคณุไมม่อีปุกรณส์าํนักงานอื่นๆ (หรอืบรกิารขอ้ความ
เสยีง) บนสายโทรศพัท ์ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ามท ีอ่ธบิายไว ้ ในหัวขอ้นี้

ภาพ 4-4  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3 โทรศพัท ์(ทางเลอืก)
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หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับสายสนทนา/โทรสารท่ี ใชง้านรว่มกัน

1. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

2. โปรดปฏบัิตติามวธิ ี ใดวธิหีนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● หากคณุใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เช ื่อมตอ่
โทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์นี้

● หากคณุใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คณุอาจเสยีบสายโทรศพัท โ์ดยตรงท ีด่า้นบนของสายเคเบลิของเคร ือ่งพมิพท์ ีม่ ี
ปลัก๊เสยีบผนังมาพรอ้มกัน

3. คณุจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร ือ่งพมิพต์อบรบัสายแบบอัตโนมัตหิรอืตอ้งการรบัสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ใหต้อบรบัสายอัตโนมัติ เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัสายเรยีกเขา้และรบัโทรสารทัง้หมด ในกรณีนี้ 
เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถแยกระหวา่งสายสนทนากับสายโทรสารได ้หากคณุไมแ่น่ ใจวา่สายท ีเ่รยีกเขา้น้ันเป็นสายสนทนา
หรอืไม ่คณุตอ้งรบัสายกอ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบั หากตอ้งการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ใหร้บัสายอัตโนมัต ิใหเ้ปิดการตัง้คา่ 
Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

● หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพเ์ป็นการรบัสายโทรสารด้วยตนเอง คณุตอ้งรบัสายโทรสารท ีเ่ขา้มาดว้ยตนเอง เพราะ
เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัโทรสารได ้หากตอ้งการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพเ์ป็นการรบัสายดว้ยตนเอง ใหปิ้ดการตัง้คา่ Auto 
Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

4. รนัการทดสอบโทรสาร

หากคณุรบัสายโทรศพัทก์อ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบัและไดย้นิเสยีงสญัญาณโทรสารจากเคร ือ่งสง่โทรสาร คณุจะตอ้งตอบรบัสาย
โทรสารดว้ยตัวเอง

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ี ใชร้ว่มกับวอยซเ์มล ์

หากคณุรบัทัง้สายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกัน และคณุยังสมัครใชบ้รกิารขอ้ความเสยีงผา่นทางบรษัิท
โทรศพัทอ์กีดว้ย ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ามท ีอ่ธบิายในหัวขอ้นี้

หมายเหตุ: คณุจะไมส่ามารถรบัโทรสารอัตโนมัติ ได ้หากบรกิารวอยซเ์มลข์องคณุใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกับท ี่ ใชร้บัโทรสาร 
คณุจะตอ้งรบัโทรสารดว้ยตนเอง ซ ึง่หมายความวา่ คณุตอ้งเป็นผ ูร้บัโทรสารท ีเ่ขา้มา หากคณุตอ้งการรบัโทรสารอัตโนมัต ิโปรด
ตดิตอ่บรษัิทใหบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุเพ ื่อสมัครใชบ้รกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ หรอืขออกีสายโทรศพัทแ์ยกตา่งหากสาํหรบัโทรสาร
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ภาพ 4-5  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับบรกิารขอ้ความเสยีง

1. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

2. ปิดการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

3. รนัการทดสอบโทรสาร

คณุตอ้งใหม้ผี ูร้อรบัสายโทรสารท ีเ่ขา้มา เพราะเคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัโทรสารได ้คณุตอ้งเร ิม่สง่โทรสารดว้ยตนเองกอ่นท ีบ่รกิาร
เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะจะรบัสาย

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี G: สายโทรสารท่ี ใชร้ว่มกับโมเด็มของคอมพิวเตอร ์(ไมร่บัสายสนทนา)

หากคณุมสีายโทรสารท ี่ ไมร่บัสายสนทนาและม ีโมเดม็คอมพวิเตอรเ์ช ื่อมตอ่กับสายนี้ ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ามท ีอ่ธบิายไว ้ ในหัวขอ้นี้

หมายเหตุ: หากคณุม ีโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์ โมเดม็ดังกลา่วจะใชส้ายโทรศพัทร์ว่มกับเคร ือ่งพมิพ ์ คณุไมส่ามารถใช ้
โมเดม็และเคร ือ่งพมิพพ์รอ้มกันได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุไมส่ามารถใชเ้คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อรบัสง่โทรสารไดห้ากคณุกาํลังใช ้ โมเดม็ dial-up 
คอมพวิเตอรเ์พ ื่อสง่อเีมลหรอืเขา้ใชง้านอนิเตอรเ์นต็
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● การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพร์ว่มกับโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์

● การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพร์ว่มกับโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร ์

การติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ์

หากคณุกาํลังใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดยีวกันเพ ื่อสง่โทรสารและตอ่กับโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์ ใหป้ฏบัิตติามวธิกีารเหลา่นี้ ใน
การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์

ภาพ 4-6  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3 คอมพวิเตอรพ์รอ้มโมเดม็

การติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ์

1. ถอดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. หาสายโทรศพัทท์ ีเ่ช ื่อมตอ่จากดา้นหลังของเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ (โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร)์ ไปยังชอ่งเสยีบ
สายโทรศพัทท์ ีผ่นัง ถอดสายดังกลา่วออกจากชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง แลว้เสยีบเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้น
หลังของเคร ือ่งพมิพ ์

3. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ
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4. หากคณุตัง้คา่ซอฟตแ์วร โ์มเดม็ใหร้บัโทรสารเขา้ในเคร ือ่งคอมพวิเตอร โ์ดยอัตโนมัต ิใหปิ้ดการตัง้คา่น้ัน

หมายเหตุ: หากคณุไมปิ่ดการตัง้คา่การรบัโทรสารอัตโนมัติ ในซอฟตแ์วร โ์มเดม็ เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัโทรสารได ้

5. เปิดใชง้านการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

6. (เป็นทางเลอืก) เปล ี่ยนการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ใหม้คีา่นอ้ยท ีส่ดุ (สองครัง้)

7. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบัโดยอัตโนมัตหิลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีค่ณุตัง้ไว ้ ในการตัง้คา่ Rings to 
Answer (เสยีงเรยีกเขา้) เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่สง่สญัญาณการรบัโทรสารไปยังเคร ือ่งสง่โทรสารและรบัโทรสาร

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

การติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร ์

หากคณุใชส้าย DSL และใชส้ายโทรศพัทน้ั์นในการสง่โทรสาร ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นี้ ในการตดิตัง้โทรสารของคณุ

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสญัญาณ DSL/ADSL

ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ เสยีบปลายสายอกีดา้น

หนึ่งเขา้กับตัวแยกสญัญาณ DSL/ADSL

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ
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4 คอมพวิเตอร ์

5 โมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งซ ือ้ตัวแยกแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมพีอรต์ RJ-11 หนึ่งพอรต์ท ีด่า้นหนา้และ พอรต์ RJ-11 
สองพอรต์ท ีด่า้นหลัง อยา่ใชตั้วแยกโทรศพัท ์2 สาย ตัวแยกแบบอนุกรม หรอืตัวแยกแบบขนาน ซ ึง่มพีอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้น
หนา้และปลัก๊ท ีด่า้นหลัง

ภาพ 4-7  ตัวอยา่งของตัวแยกค ูข่นาน

หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร ์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอรจ์ากผ ู้ ใหบ้รกิารระบบ DSL ของคณุ

2. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับตัวกรอง DSL จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้น
หลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3. การเช ื่อมตอ่ตัวแยกสญัญาณ DSL เขา้กับตัวแยกสายแบบขนาน

4. การเช ื่อมตอ่โมเดม็ DSL เขา้กับตัวแยกสายแบบขนาน

5. การเช ื่อมตอ่ตัวแยกสายแบบขนานเขา้กับชอ่งเสยีบสายบนผนัง

6. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบัโดยอัตโนมัตหิลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีค่ณุตัง้ไว ้ ในการตัง้คา่ Rings to 
Answer (เสยีงเรยีกเขา้) เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่สง่สญัญาณการรบัโทรสารไปยังเคร ือ่งสง่โทรสารและรบัโทรสาร

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร้ว่มกับโมเด็มของคอมพิวเตอร ์

การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพกั์บเคร ือ่งคอมพวิเตอรม์สีองวธิที ีแ่ตกตา่งกัน ซ ึง่ข ึน้อย ูกั่บจาํนวนพอรต์โทรศพัทบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์อง
คณุ กอ่นท ีค่ณุจะเร ิม่ ใหต้รวจเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุเพ ื่อดวูา่เคร ือ่งมพีอรต์โทรศพัทห์นึ่งหรอืสองพอรต์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท ี่ ใชร้ว่มกันกับโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท ี่ ใชร้ว่มกันกับโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร ์

สายโทรสาร/สายสนทนาท่ี ใชร้ว่มกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ์

หากคณุใชส้ายโทรศพัทข์องคณุสาํหรบัรบัและสง่โทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นี้เพ ื่อตัง้คา่โทรสารของคณุ

การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพกั์บเคร ือ่งคอมพวิเตอรม์สีองวธิที ีแ่ตกตา่งกัน ซ ึง่ข ึน้อย ูกั่บจาํนวนพอรต์โทรศพัทบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์อง
คณุ กอ่นท ีค่ณุจะเร ิม่ ใหต้รวจเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุเพ ื่อดวูา่เคร ือ่งมพีอรต์โทรศพัทห์นึ่งหรอืสองพอรต์
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หมายเหตุ: หากคอมพวิเตอรข์องคณุมพีอรต์โทรศพัทเ์พยีงพอรต์เดยีว คณุตอ้งซ ือ้ตัวแยกแบบขนาน (หรอืท ีเ่รยีกกันวา่ตัวค ูต่อ่) 
ดังท ีแ่สดงไว ้ ในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมพีอรต์ RJ-11 หนึ่งพอรต์ท ีด่า้นหนา้และพอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้นหลัง 
อยา่ใชตั้วแยกโทรศพัทส์องสาย ตัวแยกแบบอนุกรม หรอืตัวแยกแบบขนาน ซ ึง่มพีอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้นหนา้และปลัก๊ท ีด่า้น
หลัง)

ภาพ 4-8  ตัวอยา่งของตัวแยกค ูข่นาน

ภาพ 4-9  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

4 คอมพวิเตอรพ์รอ้มโมเดม็

5 โทรศพัท ์

หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพบ์นสายโทรศพัทส์ายเดียวกับคอมพิวเตอรท่ี์มพีอรต์โทรศพัทส์องพอรต์

1. ถอดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. ใหห้าสายโทรศพัทท์ ีเ่ช ื่อมตอ่จากดา้นหลังคอมพวิเตอรข์องคณุ (โมเดม็แบบ dial-up สาํหรบัคอมพวิเตอรข์องคณุ) ไปยังชอ่ง
เสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง ถอดสายดังกลา่วออกจากชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง แลว้เสยีบเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ี่

ดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์
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3. เช ื่อมตอ่โทรศพัทกั์บพอรต์ "ออก" ท ีด่า้นหลังของโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์

4. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

5. หากคณุตัง้คา่ซอฟตแ์วร โ์มเดม็ใหร้บัโทรสารเขา้ในเคร ือ่งคอมพวิเตอร โ์ดยอัตโนมัต ิใหปิ้ดการตัง้คา่น้ัน

หมายเหตุ: หากคณุไมปิ่ดการตัง้คา่การรบัโทรสารอัตโนมัติ ในซอฟตแ์วร โ์มเดม็ เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัโทรสารได ้

6. คณุจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร ือ่งพมิพต์อบรบัสายแบบอัตโนมัตหิรอืตอ้งการรบัสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหต้อบรบัสายอัตโนมัติ เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัสายเรยีกเขา้และรบัโทรสารทัง้หมด เคร ือ่งพมิพจ์ะ
ไมส่ามารถแยกความแตกตา่งระหวา่งสายโทรสารและสายสนทนาได ้ ในกรณีนี้ หากคณุคาดวา่ สายท ี่ โทรเขา้จะเป็นสาย
สนทนา คณุตอ้งรบัสายกอ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบั หากตอ้งการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหร้บัสายอัตโนมัต ิใหเ้ปิดการตัง้คา่ 
Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

● หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพเ์ป็นการรบัสายโทรสารด้วยตนเอง คณุตอ้งรบัสายโทรสารท ีเ่ขา้มาดว้ยตนเอง เพราะ
เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัโทรสารได ้หากตอ้งการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพเ์ป็นการรบัสายดว้ยตนเอง ใหปิ้ดการตัง้คา่ Auto 
Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

7. รนัการทดสอบโทรสาร

หากคณุรบัสายโทรศพัทก์อ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบั และไดย้นิเสยีงสญัญาณโทรสารจากเคร ือ่งสง่โทรสาร คณุจะตอ้งตอบรบัสาย
โทรสารดว้ยตนเอง

หากคณุใชส้ายโทรศพัทข์องคณุสาํหรบัสายสนทนา การรบัและสง่โทรสาร และโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์ ใหป้ฏบัิตติามคาํ
แนะนําเหลา่นี้เพ ื่อตัง้คา่โทรสารของคณุ

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

สายโทรสาร/สายสนทนาท่ี ใชร้ว่มกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร ์

ให ้ ใชค้าํแนะนําเหลา่นีห้ากคอมพวิเตอรข์องคณุม ีโมเดม็ DSL/ADSL
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1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 คอมพวิเตอร ์

7 โทรศพัท ์

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งซ ือ้ตัวแยกแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมพีอรต์ RJ-11 หนึ่งพอรต์ท ีด่า้นหนา้และ พอรต์ RJ-11 
สองพอรต์ท ีด่า้นหลัง อยา่ใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์2 สาย ตัวแยกแบบอนุกรม หรอืตัวแยกสายแบบขนานชนดิท ีม่พีอรต์ RJ-11 สอง
พอรต์ท ีด่า้นหนา้และหนึ่งปลัก๊ท ีด่า้นหลัง

ภาพ 4-10  ตัวอยา่งของตัวแยกค ูข่นาน

หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร ์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอรจ์ากผ ู้ ใหบ้รกิารระบบ DSL ของคณุ
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หมายเหตุ: โทรศพัท ์ในสว่นอื่นของท ีพั่กอาศยั/สาํนักงานท ี่ ใชห้มายเลขเดยีวกับบรกิาร DSL จะตอ้งถกูเช ื่อมตอ่เขา้กับตัว
แยกสญัญาณ DSL เพ ิม่เตมิเพ ื่อไม่ ใหม้เีสยีงรบกวนในขณะท ีก่าํลังสนทนา

2. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับตัวกรอง DSL จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้น
หลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3. หากคณุมรีะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์ท ีม่กีารแสดงป้ายช ื่อไว ้  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ 
และจากน้ัน เช ื่อมตอ่โทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์นี้

4. การเช ื่อมตอ่ตัวแยกสญัญาณ DSL เขา้กับตัวแยกสายแบบขนาน

5. การเช ื่อมตอ่โมเดม็ DSL เขา้กับตัวแยกสายแบบขนาน

6. การเช ื่อมตอ่ตัวแยกสายแบบขนานเขา้กับชอ่งเสยีบสายบนผนัง

7. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตอบรบัโดยอัตโนมัตหิลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีค่ณุตัง้ไว ้ ในการตัง้คา่ Rings to 
Answer (เสยีงเรยีกเขา้) เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่สง่สญัญาณการรบัโทรสารไปยังเคร ือ่งสง่โทรสารและรบัโทรสาร

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ี ใชร้ว่มกับเครือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

หากคณุรบัสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกัน และเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งตอบรบัท ีร่บัสายสนทนาดว้ยหมายเลข
โทรศพัทน์ี้ ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ามท ีอ่ธบิายไว ้ ในสว่นนี้

ภาพ 4-11  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง
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2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3 เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

4 โทรศพัท ์(ทางเลอืก)

หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับสายสนทนา/สายโทรสารท่ี ใชง้านรว่มกันพรอ้มเครือ่งตอบรบัโทรศพัท ์

1. ถอดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. ถอดสายเคร ือ่งตอบรบัของคณุจากชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง และเสยีบเขา้กับพอรต์  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากคณุไมม่กีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยตรง เสยีงสญัญาณโทรสารจาก
เคร ือ่งสง่โทรสารอาจจะถกูบันทกึไว ้ ในเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์และคณุอาจไม่ ไดร้บัโทรสารจากเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

4. (ทางเลอืก) หากเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์ไมม่ ีโทรศพัทม์าดว้ย เพ ื่อความสะดวก คณุอาจตอ้งการเช ื่อมตอ่โทรศพัทเ์ขา้กับดา้น
หลังของเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทท์ ีพ่อรต์ "OUT"

หมายเหตุ: หากคณุไมส่ามารถเช ื่อมตอ่ไปยังโทรศพัทภ์ายนอกเนื่ องเพราะเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท โ์ทรศพัทข์องคณุ คณุ
สามารถซ ือ้และใชตั้วแยกแบบขนาน (หรอืท ีเ่รยีกกันวา่ ตัวค ูต่อ่) เพ ื่อเช ื่อมตอ่ทัง้เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทแ์ละโทรศพัทเ์ขา้กับ
เคร ือ่งพมิพ ์ คณุสามารถใชส้ายโทรศพัททั์ว่ไปสาํหรบัการเช ื่อมตอ่ในสว่นนี้

5. เปิดใชง้านการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

6. กาํหนดใหเ้คร ือ่งตอบรบัรบัสายหลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้สองถงึสามครัง้

7. เปล ี่ยนการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ท ีเ่คร ือ่งพมิพเ์ป็นจาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุท ีเ่คร ือ่งพมิพข์องคณุจะ
สามารถรองรบัได ้(จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุจะแตกตา่งกันไปตามประเทศ/ภมูภิาค)

8. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัตจิะตอบรบัหลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีตั่ง้ไว ้จากน้ันคาํทักทายท ีบั่นทกึไวจ้ะ
ดังข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ในระหวา่งนี้ โดยการ "ฟง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา 
เคร ือ่งพมิพจ์ะสง่เสยีงการรบัโทรสารและทาํการรบัโทรสาร หากไมม่สีญัญาณโทรสาร เคร ือ่งพมิพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและ
เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุจะสามารถบันทกึขอ้ความเสยีงได ้

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ี ใชร้ว่มกับโมเด็มคอมพิวเตอรแ์ละเครือ่งตอบรบั

หากคณุรบัทัง้สายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกัน และคณุยังมกีารเช ื่อมตอ่โมเดม็คอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่ง
ตอบรบัโทรศพัทเ์ขา้กับสายโทรศพัทน์ี้ดว้ย ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพข์องคณุตามท ีอ่ธบิายไว ้ ในหัวขอ้นี้
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หมายเหตุ: เนื่ องจากโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรข์องคณุใชส้ายโทรศพัทร์ว่มกับเคร ือ่งพมิพ ์ คณุจะไมส่ามารถใชทั้ง้โมเดม็
และเคร ือ่งพมิพ ์ไดพ้รอ้มกัน ตัวอยา่งเชน่ คณุไมส่ามารถใชเ้คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อรบัสง่โทรสารไดห้ากคณุกาํลังใช ้ โมเดม็ dial-up 
คอมพวิเตอรเ์พ ื่อสง่อเีมลหรอืเขา้ใชง้านอนิเตอรเ์นต็

● สายสนทนา/สายโทรสารท ี่ ใชร้ว่มกับโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งตอบรบั

● สายโทรสาร/สายสนทนาท ี่ ใชร้ว่มกับโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งตอบรบั

สายสนทนา/สายโทรสารท่ี ใชร้ว่มกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรแ์ละเครือ่งตอบรบั

การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพกั์บเคร ือ่งคอมพวิเตอรม์สีองวธิที ีแ่ตกตา่งกัน ซ ึง่ข ึน้อย ูกั่บจาํนวนพอรต์โทรศพัทบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์อง
คณุ กอ่นท ีค่ณุจะเร ิม่ ใหต้รวจเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุเพ ื่อดวูา่เคร ือ่งมพีอรต์โทรศพัทห์นึ่งหรอืสองพอรต์

หมายเหตุ: หากคอมพวิเตอรข์องคณุมพีอรต์โทรศพัทเ์พยีงพอรต์เดยีว คณุตอ้งซ ือ้ตัวแยกแบบขนาน (หรอืท ีเ่รยีกกันวา่ตัวค ูต่อ่) 
ดังท ีแ่สดงไว ้ ในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมพีอรต์ RJ-11 หนึ่งพอรต์ท ีด่า้นหนา้และพอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้นหลัง 
อยา่ใชตั้วแยกโทรศพัทส์องสาย ตัวแยกแบบอนุกรม หรอืตัวแยกแบบขนาน ซ ึง่มพีอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้นหนา้และปลัก๊ท ีด่า้น
หลัง)

ภาพ 4-12  ตัวอยา่งของตัวแยกค ูข่นาน

ภาพ 4-13  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 พอรต์โทรศพัท ์"IN" ท ีค่อมพวิเตอร ์

3 พอรต์โทรศพัท ์"OUT" ท ีค่อมพวิเตอร ์

4 โทรศพัท ์(ทางเลอืก)

5 เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ
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6 คอมพวิเตอรพ์รอ้มโมเดม็

7 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพบ์นสายโทรศพัทส์ายเดียวกับคอมพิวเตอรท่ี์มพีอรต์โทรศพัทส์องพอรต์

1. ถอดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. ใหห้าสายโทรศพัทท์ ีเ่ช ื่อมตอ่จากดา้นหลังคอมพวิเตอรข์องคณุ (โมเดม็แบบ dial-up สาํหรบัคอมพวิเตอรข์องคณุ) ไปยังชอ่ง
เสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง ถอดสายดังกลา่วออกจากชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง แลว้เสยีบเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ี่

ดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

3. ถอดปลัก๊เคร ือ่งตอบรบัออกจากแจค็เสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง และเช ื่อมตอ่กับพอรต์ "OUT" ท ีด่า้นหลังคอมพวิเตอร ์ (โมเดม็ 
dial-up ของคอมพวิเตอร)์

4. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

5. (ทางเลอืก) หากเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์ไมม่ ีโทรศพัทม์าดว้ย เพ ื่อความสะดวก คณุอาจตอ้งการเช ื่อมตอ่โทรศพัทเ์ขา้กับดา้น
หลังของเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทท์ ีพ่อรต์ "OUT"

หมายเหตุ: หากคณุไมส่ามารถเช ื่อมตอ่ไปยังโทรศพัทภ์ายนอกเนื่ องเพราะเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท โ์ทรศพัทข์องคณุ คณุ
สามารถซ ือ้และใชตั้วแยกแบบขนาน (หรอืท ีเ่รยีกกันวา่ ตัวค ูต่อ่) เพ ื่อเช ื่อมตอ่ทัง้เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทแ์ละโทรศพัทเ์ขา้กับ
เคร ือ่งพมิพ ์ คณุสามารถใชส้ายโทรศพัททั์ว่ไปสาํหรบัการเช ื่อมตอ่ในสว่นนี้

6. หากคณุตัง้คา่ซอฟตแ์วร โ์มเดม็ใหร้บัโทรสารเขา้ในเคร ือ่งคอมพวิเตอร โ์ดยอัตโนมัต ิใหปิ้ดการตัง้คา่น้ัน

หมายเหตุ: หากคณุไมปิ่ดการตัง้คา่การรบัโทรสารอัตโนมัติ ในซอฟตแ์วร โ์มเดม็ เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัโทรสารได ้

7. เปิดใชง้านการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

8. กาํหนดใหเ้คร ือ่งตอบรบัรบัสายหลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้สองถงึสามครัง้

9. เปล ี่ยนการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) บนเคร ือ่งพมิพ ์ใหม้จีาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุท ีผ่ลติภัณฑข์องคณุ
รองรบัได ้(จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุจะแตกตา่งกันไปตามประเทศ/ภมูภิาค)

10. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัตจิะตอบรบัหลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีตั่ง้ไว ้จากน้ันคาํทักทายท ีบั่นทกึไวจ้ะ
ดังข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ในระหวา่งนี้ โดยการ "ฟง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา 
เคร ือ่งพมิพจ์ะสง่เสยีงการรบัโทรสารและทาํการรบัโทรสาร หากไมม่สีญัญาณโทรสาร เคร ือ่งพมิพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและ
เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุจะสามารถบันทกึขอ้ความเสยีงได ้

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ
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สายโทรสาร/สายสนทนาท่ี ใชร้ว่มกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรแ์ละเครือ่งตอบรบั

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 คอมพวิเตอร ์

7 เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

8 โทรศพัท ์(ทางเลอืก)

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งซ ือ้ตัวแยกแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมพีอรต์ RJ-11 หนึ่งพอรต์ท ีด่า้นหนา้และ พอรต์ RJ-11 
สองพอรต์ท ีด่า้นหลัง อยา่ใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์2 สาย ตัวแยกแบบอนุกรม หรอืตัวแยกสายแบบขนานชนดิท ีม่พีอรต์ RJ-11 สอง
พอรต์ท ีด่า้นหนา้และหนึ่งปลัก๊ท ีด่า้นหลัง

ภาพ 4-14  ตัวอยา่งของตัวแยกค ูข่นาน
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หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพร์ว่มกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร ์

1. โปรดขอ DSL/ADSL ฟิลเตอรจ์ากผ ู้ ใหบ้รกิารระบบ DSL/ADSL ของคณุ

หมายเหตุ: โทรศพัท ์ในสว่นอื่นของท ีพั่กอาศยั/สาํนักงานท ี่ ใชห้มายเลขเดยีวกับบรกิาร DSL/ADSL จะตอ้งถกูเช ื่อมตอ่เขา้
กับตัวแยกสญัญาณ DSL/ADSL เพ ิม่เตมิ เพ ื่อไม่ ใหม้เีสยีงรบกวนในขณะท ีก่าํลังสนทนา

2. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับตัวกรอง DSL/ADSL จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ 
ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3. การเช ื่อมตอ่ตัวแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กับตัวแยกสาย

4. ถอดสายเคร ือ่งตอบรบัจากชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง และเสยีบเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของ
เคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากคณุไมม่กีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยตรง เสยีงสญัญาณโทรสารจาก
เคร ือ่งสง่โทรสารอาจจะถกูบันทกึไว ้ ในเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์และคณุอาจไม่ ไดร้บัโทรสารจากเคร ือ่งพมิพน์ี้

5. การเช ื่อมตอ่โมเดม็ DSL เขา้กับตัวแยกสายแบบขนาน

6. การเช ื่อมตอ่ตัวแยกสายแบบขนานเขา้กับชอ่งเสยีบสายบนผนัง

7. กาํหนดใหเ้คร ือ่งตอบรบัรบัสายหลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้สองถงึสามครัง้

8. เปล ี่ยนการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ท ีเ่คร ือ่งพมิพเ์ป็นจาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะสามารถ
รองรบัได ้

หมายเหตุ: จาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุจะแตกตา่งกันไปตามประเทศ/พ ืน้ท ี่

9. รนัการทดสอบโทรสาร

เม ื่อโทรศพัทดั์งข ึน้ เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัตจิะตอบรบัหลังจากเสยีงเรยีกเขา้ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีตั่ง้ไว ้จากน้ันคาํทักทายท ีบั่นทกึไวจ้ะ
ดังข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ในระหวา่งนี้ โดยการ "ฟง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา 
เคร ือ่งพมิพจ์ะสง่เสยีงการรบัโทรสารและทาํการรบัโทรสาร หากไมม่สีญัญาณโทรสาร เคร ือ่งพมิพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและ
เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุจะสามารถบันทกึขอ้ความเสยีงได ้

หากคณุใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกันสาํหรบัโทรศพัท ์โทรสาร และม ีโมเดม็ DSL ของคอมพวิเตอร ์ ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นี้เพ ื่อตัง้
คา่โทรสารของคณุ

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ี ใชร้ว่มกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรแ์ละวอยซเ์มล ์

หากคณุรบัสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกัน ให ้ ใช ้ โมเดม็แบบ dial-up ของคอมพวิเตอรบ์นสายโทรศพัท ์
เดยีวกันนี้ และสมัครใชบ้รกิารขอ้ความเสยีงผา่นบรษัิทใหบ้รกิารโทรศพัทช์องคณุ ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ามท ีอ่ธบิายไว ้ ในหัวขอ้นี้
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หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถรบัโทรสารไดอั้ตโนมัตหิากคณุใชบ้รกิารขอ้ความเสยีงท ีห่มายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกันกับท ี่ ใชส้าํหรบัสาย
ของโทรสาร คณุตอ้งรบัโทรสารดว้ยตัวเอง ซ ึง่หมายความวา่ คณุตอ้งรบัสายโทรสารท ีเ่ขา้มาดว้ยตัวคณุเอง หากคณุตอ้งการรบั
โทรสารโดยอัตโนมัตแิทน ใหต้ดิตอ่บรษัิทใหบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุเพ ื่อสมัครใชบ้รกิารสญัญาณเสยีงแบบเฉพาะ หรอืขอสาย
โทรศพัทอ์กีสายแยกตา่งหากสาํหรบัโทรสาร

เนื่ องจากโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรข์องคณุใชส้ายโทรศพัทร์ว่มกับเคร ือ่งพมิพ ์ คณุจะไมส่ามารถใชทั้ง้โมเดม็และเคร ือ่งพมิพ ์
ไดพ้รอ้มกัน ตัวอยา่งเชน่ คณุไมส่ามารถใชเ้คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อรบัสง่โทรสารไดห้ากคณุกาํลังใช ้ โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรเ์พ ื่อสง่
อเีมลหรอืเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์นต็

การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพกั์บเคร ือ่งคอมพวิเตอรม์สีองวธิที ีแ่ตกตา่งกัน ซ ึง่ข ึน้อย ูกั่บจาํนวนพอรต์โทรศพัทบ์นเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์อง
คณุ กอ่นท ีค่ณุจะเร ิม่ ใหต้รวจเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุเพ ื่อดวูา่เคร ือ่งมพีอรต์โทรศพัทห์นึ่งหรอืสองพอรต์

● หากคอมพวิเตอรข์องคณุมพีอรต์โทรศพัทเ์พยีงพอรต์เดยีว คณุตอ้งซ ือ้ตัวแยกแบบขนาน (หรอืท ีเ่รยีกกันวา่ตัวค ูต่อ่) ดังท ี่
แสดงไว ้ ในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมพีอรต์ RJ-11 หนึ่งพอรต์ท ีด่า้นหนา้และพอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้น
หลัง อยา่ใชตั้วแยกโทรศพัทส์องสาย ตัวแยกแบบอนุกรม หรอืตัวแยกแบบขนาน ซ ึง่มพีอรต์ RJ-11 สองพอรต์ท ีด่า้นหนา้และ
ปลัก๊ท ีด่า้นหลัง)

ภาพ 4-15  ตัวอยา่งของตัวแยกค ูข่นาน

● หากคอมพวิเตอรม์พีอรต์โทรศพัทอ์ย ูส่องพอรต์ ใหต้ดิตัง้เคร ือ่งพมิพดั์งตอ่ไปนี้:

ภาพ 4-16  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ
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3 คอมพวิเตอรพ์รอ้มโมเดม็

4 โทรศพัท ์

หากต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพบ์นสายโทรศพัทส์ายเดียวกับคอมพิวเตอรท่ี์มพีอรต์โทรศพัทส์องพอรต์

1. ถอดปลัก๊สขีาวออกจากพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. ใหห้าสายโทรศพัทท์ ีเ่ช ื่อมตอ่จากดา้นหลังคอมพวิเตอรข์องคณุ (โมเดม็แบบ dial-up สาํหรบัคอมพวิเตอรข์องคณุ) ไปยังชอ่ง
เสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง ถอดสายดังกลา่วออกจากชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง แลว้เสยีบเขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ี่

ดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

3. เช ื่อมตอ่โทรศพัทกั์บพอรต์ "ออก" ท ีด่า้นหลังของโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์

4. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับอะแดปเตอร ์ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

5. หากคณุตัง้คา่ซอฟตแ์วร โ์มเดม็ใหร้บัโทรสารเขา้ในเคร ือ่งคอมพวิเตอร โ์ดยอัตโนมัต ิใหปิ้ดการตัง้คา่น้ัน

หมายเหตุ: หากคณุไมปิ่ดการตัง้คา่การรบัโทรสารอัตโนมัติ ในซอฟตแ์วร โ์มเดม็ เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัโทรสารได ้

6. ปิดการตัง้คา่ Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ)

7. รนัการทดสอบโทรสาร

คณุตอ้งใหม้ผี ูร้อรบัสายโทรสารท ีเ่ขา้มา เพราะเคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัโทรสารได ้

หากคณุพบปญหาในการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีปุกรณเ์สรมิ โปรดตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากผ ู้ ใหบ้รกิารหรอืผ ูจ้าํหน่ายใน
ประเทศของคณุ

การทดสอบการต้ังคา่โทรสาร
คณุสามารถทดสอบการตัง้คา่โทรสารของคณุเพ ื่อตรวจสอบสถานะของเคร ือ่งพมิพว์า่ไดร้บัการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้งสาํหรบัโทรสาร 
ทาํการทดสอบนีห้ลังจากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการใช ้ โทรสารเรยีบรอ้ยแลว้ การทดสอบมดัีงนี้:

● ทดสอบฮารด์แวรเ์คร ือ่งโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายโทรศพัทป์ระเภทท ีถ่กูตอ้งเขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สยีบเขา้ไป ในพอรต์ท ีถ่กูตอ้งหรอืไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท์ ีส่ามารถใช ้ ได ้

● ตรวจสอบสถานะการเช ื่อมตอ่สายโทรศพัท ์

เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพร์ายงานท ีม่ผีลลัพธข์องการทดสอบ หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจสอบรายงานเพ ื่อดขูอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีาร
แก ้ ไขปญหาท ีพ่บ และทาํการทดสอบอกีครัง้
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การทดสอบการต้ังคา่โทรสารผา่นแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการรบัและสง่โทรสารตามขัน้ตอนการตดิตัง้ภายในบา้นหรอืสาํนักงาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตลับบหมกึพมิพ ์ไดร้บัการตดิตัง้แลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเขา้กอ่น
ทาํการทดสอบ

3. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลง เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน สมัผัสท ี ่  ( Setup (การต้ังคา่) )

4. กดเลอืก Fax Setup (การต้ังคา่โทรสาร)

5. แตะ Tools (เครือ่งมอื) แลว้แตะ Run Fax Test (รนัการทดสอบโทรสาร)

เคร ือ่งพมิพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพมิพร์ายงาน

6. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบผา่นและคณุประสบปญหาในการสง่โทรสาร ตรวจสอบการตัง้คา่โทรสารท ีแ่สดงรายการไว ้ ในรายงาน 
เพ ื่อตรวจสอบวา่การตัง้คา่ถกูตอ้ง การตัง้คา่โทรสารวา่งเปลา่หรอืไมถ่กูตอ้ง สามารถเป็นสาเหตใุหเ้กดิปญหาการรบัสง่โ
ทรสารได้

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพ ื่อหาขอ้มลูท ีจ่ะใชแ้กป้ญหาท ีเ่กดิข ึน้
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5 บรกิารบนเว็บ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● บรกิารทางเวบ็คอือะไร

● การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

● การใชบ้รกิารทางเวบ็

● การลบบรกิารทางเวบ็
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บรกิารทางเว็บคืออะไร
เคร ือ่งพมิพม์ ีโซลชัูนท ี่ ใชเ้วบ็อันทันสมัยซ ึง่สามารถชว่ยใหค้ณุเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์นต็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ รบัและพมิพเ์อกสารไดเ้รว็ย ิง่
ข ึน้ โดยมคีวามยุง่ยากลดลง ทัง้หมดนี้สามารถทาํได ้ โดยไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์

หมายเหตุ:  เม ื่อตอ้งการใชค้ณุสมบัตเิวบ็ดังกลา่ว เคร ือ่งพมิพต์อ้งเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ (ผา่นสายอเีธอรเ์นต็หรอืการเช ื่อมตอ่
แบบไรส้าย) คณุไมส่ามารถใชค้ณุลักษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่โดยใชส้าย USB

HP ePrint

● HP ePrint ของ HP เป็นบรกิารฟรจีาก HP ท ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีส่นับสนุน HP ePrint ของคณุได ้
ทกุท ีท่กุเวลา ซ ึง่งา่ยเพยีงสง่อเีมลไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลท ีก่าํหนดไว ้ ใหกั้บเคร ือ่งพมิพ ์ เม ื่อคณุเปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็ท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใช ้ ไดรเวอรห์รอืซอฟตแ์วรพ์เิศษ หากคณุสามารถสง่อเีมล คณุกส็ามารถพมิพ ์ไดจ้ากทกุท ี่ โดยใช ้HP 
ePrint

หมายเหตุ: คณุสามารถลงทะเบยีนสาํหรบับัญชบีน HP Connected (อาจไมม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค) และ
ลงช ื่อเขา้ใชเ้พ ื่อกาํหนดคา่การตัง้คา่ ePrint

หลังจากท ีค่ณุลงทะเบยีนบัญชผี ู้ ใชบ้น HP Connected (อาจไมม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค) แลว้ คณุจะสามารถ
ลงช ื่อเขา้ใชเ้พ ื่อปรบัแตง่ท ีอ่ย ู ่HP ePrint ของคณุ ควบคมุผ ูท้ ีส่ามารถใชง้านท ีอ่ย ูอ่เีมล HP ePrint ของเคร ือ่งพมิพค์ณุเพ ื่อ
สัง่พมิพ ์ และขอความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับ HP ePrint ได ้

Print Apps (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์

● ดว้ยแอพพลเิคชันการพมิพ ์ คณุสามารถสแกนและจัดเกบ็เอกสารแบบดจิติอลบนเวบ็ และยังสามารถเขา้ถงึและแชรเ์นื้อหา 
และอื่นๆ อกีมากมาย
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การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ
กอ่นท ีค่ณุจะตัง้คา่ Web Services ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ Ethernet หรอื
เครอืขา่ยไรส้าย

หากตอ้งการตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ให ้ ใชว้ธิ ี ใดวธิหีนึ่งดังตอ่ไปนี้:

การต้ังคา่บรกิารทางเว็บโดยใชแ้ผงควบคุมเครือ่งพิมพ ์

1. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลง เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน สมัผัสท ี ่ ( Setup (การต้ังคา่) ) 

2. กดเลอืก การต้ังคา่ Web Services (บรกิารทางเว็บ)

3. กดเลอืก ยอมรบั เพ ื่อยอมรบัขอ้กาํหนดการใชง้านของบรกิารทางเวบ็และเปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็

4. บนหนา้จอท ีป่รากฏข ึน้มา ใหส้มัผัสท ี ่OK (ตกลง) เพ ื่อใหเ้คร ือ่งพมิพส์ามารถตรวจสอบอัพเดตผลติภัณฑ ์ได ้ โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํหรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใหป้ฏบัิต ิ
ตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีดพรอ็กซ ีใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ย 
หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ย

5. หากมกีารแสดงผลหนา้จอ Printer Update Options (ตัวเลอืกอัพเดตเคร ือ่งพมิพ)์ ใหเ้ลอืกหนึ่งในตัวเลอืกนี้

6. เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลู ปฏบัิตติามคาํแนะนําในหนา้ขอ้มลูเพ ื่อดาํเนนิการตัง้
คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้

การต้ังคา่บรกิารทางเว็บโดยใชเ้ว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

2. คลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารบนเว็บ

3. ในสว่น Web Services Settings (การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ) ใหค้ลกิท ี ่Setup (การต้ังคา่) คลกิท ี ่Continue (ดาํเนนิการ
ตอ่) และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อยอมรบัขอ้กาํหนดการใช ้

4. ถา้ไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหเ้ลอืกอนุญาตใหเ้คร ือ่งพมิพท์าํการตรวจหาและตดิตัง้การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: เม ื่อการอัพเดตพรอ้มใชง้าน การอัพเดตจะถกูดาวน ์โหลดและตดิตัง้โดยอัตโนมัต ิจากน้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะรสี
ตารต์

หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํหรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใหป้ฏบัิต ิ
ตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีดพรอ็กซ ีใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ย 
หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ย

5. เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลู ปฏบัิตติามคาํแนะนําในหนา้ขอ้มลูเพ ื่อดาํเนนิการตัง้
คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้
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การต้ังคา่บรกิารทางเว็บโดยใชซ้อฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์HP(Windows) 

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. ในหนา้ตา่งท ีป่รากฎข ึน้ ใหค้ลกิสองครัง้ท ี ่Print, Scan & Fax (พมิพ ์ สแกนและโทรสาร) และจากน้ันเลอืก Printer Home 
Page (EWS) (หนา้หลักของเคร ือ่งพมิพ ์ (EWS)) ภายใต ้Print (พมิพ)์ หนา้หลักของเคร ือ่งพมิพ ์ (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว) 
จะเปิดข ึน้

3. คลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารบนเว็บ

4. ในสว่น Web Services Settings (การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ) ใหค้ลกิท ี ่Setup (การต้ังคา่) คลกิท ี ่Continue (ดาํเนนิการ
ตอ่) และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อยอมรบัขอ้กาํหนดการใช ้

5. ถา้ไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหเ้ลอืกอนุญาตใหเ้คร ือ่งพมิพท์าํการตรวจหาและตดิตัง้การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: เม ื่อการอัพเดตพรอ้มใชง้าน การอัพเดตจะถกูดาวน ์โหลดและตดิตัง้โดยอัตโนมัต ิจากน้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะรสี
ตารต์

หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํหรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใหป้ฏบัิต ิ
ตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีด ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยชองคณุ 
หรอืเจา้หนา้ท ีผ่ ูท้าํการตัง้คา่เครอืขา่ย

6. เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลู ปฏบัิตติามคาํแนะนําในหนา้ขอ้มลูเพ ื่อดาํเนนิการตัง้
คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้
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การใชบ้รกิารทางเว็บ
หัวขอ้ตอ่ไปนีจ้ะอธบิายวธิ ี ใชง้านและกาํหนดคา่บรกิารทางเวบ็

● HP ePrint 

● Print Apps (แอพพลเิคชันการพมิพ)์

HP ePrint
การจะใช ้HP ePrint ใหท้าํดังตอ่ไปนี้:

● ใหแ้น่ ใจวา่คณุมคีอมพวิเตอรห์รอือปุกรณพ์กพาท ีเ่ขา้ใชอ้นิเทอรเ์นต็และอเีมลได ้

● เปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

คําแนะนํา: หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านและการแก ้ ไขปญหา HP ePrint ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/support/
eprint หากตอ้งการเขา้ใชง้านการตัง้คา่ HP ePrint ของเคร ือ่งพมิพข์องคณุ ให ้ ไปท ี ่HP Connected (อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้าน
ไซตน์ี้ ได ้ ในทกุประเทศ/ภมูภิาค)

การพิมพเ์อกสารโดยใช ้HP ePrint

1. ในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ ใหเ้ปิดแอพพลเิคชันอเีมล

2. สรา้งขอ้ความอเีมลใหม ่จากน้ันแนบไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

3. ป้อนท ีอ่ย ูอ่เีมล HP ePrint ลงในชอ่ง “To” (ถงึ) จากน้ันเลอืกตัวเลอืกท ีจ่ะสง่ขอ้ความอเีมล

วิธกีารค้นหาท่ีอยูอี่เมล HP ePrint

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
( HP ePrint ) 

2. สมัผัส Print Info (พมิพข์อ้มลู) เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลูท ีม่รีหัสเคร ือ่งพมิพแ์ละคาํแนะนําเก ี่ยวกับวธิกีาํหนดอเีมล
แอดเดรสเอง

วิธกีารปิด HP ePrint

1. จากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  ( HP 

ePrint ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่  (Web Services Settings (การตัง้คา่การบรกิารทางเวบ็))

2. กดเลอืก HP ePrint จากน้ันกดเลอืก Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากตอ้งการลบบรกิารทางเวบ็ออกทัง้หมด โปรดดทู ี ่การลบบรกิารทางเวบ็ 

Print Apps (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์
ดว้ยแอพพลเิคชันการพมิพ ์ คณุสามารถสแกนและจัดเกบ็เอกสารแบบดจิติอลบนเวบ็ และยังสามารถเขา้ถงึและแชรเ์นื้อหา และ
อื่นๆ อกีมากมาย
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หากต้องการใชแ้อพพลิเคชนัการพิมพ ์

1. จากหนา้จอหลัก ใหแ้ตะ แอพพลิเคชนั

2. แตะแอปการพมิพเ์พ ื่อเปิดใชง้าน กาํหนดคา่ หรอืใชง้าน ในบางกรณี คณุอาจจาํเป็นตอ้งไปท ีเ่วบ็ไซตข์องค ูค่า้ เพ ื่อดาํเนนิการ
กาํหนดคา่บัญชผี ู้ ใช ้ ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์

คําแนะนํา:

● หากตอ้งการตรวจสอบการอัปเดตของแอปการพมิพ ์ ใหแ้ตะ แอพพลิเคชนั จากน้ันแตะ อัปเดตแอปการพิมพ ์

● คณุยังสามารถปิดใชแ้อพพลเิคชันการพมิพจ์าก EWS หากตอ้งการทาํเชน่น้ัน ใหเ้ปิด EWS (ดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง) คลกิ
แทบ็ Web Services (บรกิารทางเวบ็) และปิดใชก้ารตัง้คา่ หรอืคลกิท ีแ่ทบ็ Settings (การตัง้คา่) และเลอืกตัวเลอืกท ี่
ตอ้งการบนหนา้ Administrator Settings (การตัง้คา่ผ ูด้แูลระบบ)
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การลบบรกิารทางเว็บ
ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เพ ื่อนํา Web Services ออก

การนํา Web Services ออก โดยใชแ้ผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากดา้นบนของหนา้จอ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  ( HP ePrint ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่

(Web Services Settings (การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็))

2. คลกิ Remove Web Services (ลบบรกิารทางเวบ็)

การนํา Web Services ออกโดยใชเ้ว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

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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6 การใชห้มกึพิมพ ์

เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพการพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุจากเคร ือ่งพมิพ ์ คณุตอ้งดาํเนนิขัน้ตอนการดแูลรกัษางา่ยๆ บางประการ

คําแนะนํา: หากคณุมปีญหาในทาํสาํเนาเอกสาร โปรดด ูปญหาการพมิพ์

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ขอ้มลูเก ี่ยวกับตลับหมกึพมิพแ์ละหัวพมิพ ์

● มกีารใชห้มกึพมิพส์บีางสว่น แมว้า่จะมกีารพมิพ โ์ดยใชเ้ฉพาะตลับหมกึพมิพส์ดีาํเทา่น้ัน

● การตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ

● เปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์

● สัง่ซ ือ้ตลับหมกึพมิพ ์

● การเกบ็อปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงสาํหรบัการพมิพ ์

● การจัดเกบ็ขอ้มลูการใชแ้บบไมร่ะบชุ ื่อ

● ขอ้มลูการรบัประกันตลับหมกึ
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ขอ้มูลเก่ียวกับตลับหมกึพิมพแ์ละหัวพิมพ ์
เคลด็ลับดังตอ่ไปนีจ้ะชว่ยในการรกัษาคณุภาพของตลับหมกึพมิพข์อง HP และเพ ื่อใหแ้น่ ใจในคณุภาพงานพมิพอ์ยา่งสม ํา่เสมอ

● คาํแนะนําในค ูม่อืนี้ ใชส้าํหรบัการเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ และไม่ ใชส้าํหรบัการตดิตัง้ครัง้แรก

● จัดเกบ็ตลับหมกึพมิพทั์ง้หมดไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิท ีปิ่ดผนกึไวจ้นกวา่จะใชง้าน

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ปิดเคร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การปิดเคร ือ่งพมิพ ์ 

● จัดเกบ็ตลับหมกึพมิพ ์ไวท้ ีอ่ณุหภมูหิอ้ง (15-35° C หรอื 59-95° F)

● อยา่ทาํความสะอาดหัวพมิพ โ์ดยไมจ่าํเป็น เพราะจะทาํใหเ้ปลอืงหมกึและทาํใหต้ลับหมกึพมิพม์อีายกุารใชง้านสัน้ลง

● ดแูลรกัษาตลับหมกึพมิพด์ว้ยความระมัดระวัง การทาํตลับหมกึพมิพห์ลน่ กระแทก หรอืถอือยา่งไมร่ะมัดระวังในระหวา่งการ
ตดิตัง้ สามารถเป็นสาเหตทุาํใหเ้กดิปญหาในการพมิพชั์ว่คราวได้

● หากคณุกาํลังเคล ื่อนยา้ยเคร ือ่งพมิพ ์ ใหป้ฏบัิตดัิงตอ่ไปนี้เพ ื่อป้องกันไม่ ใหห้มกึพมิพร์ัว่ไหลออกจากเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืเกดิความ
เสยีหายอื่นแกเ่คร ือ่งพมิพ:์

– อยา่ลมืปิดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) รอจนกวา่เสยีงจากภายในเคร ือ่งพมิพท์ ีท่าํงานอย ูท่กุเสยีง

หยดุลงกอ่นถอดปลัก๊เคร ือ่งพมิพ ์

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ ไมม่กีารถอดตลับหมกึพมิพอ์อกหลังตดิตัง้

– เคร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเคล ื่อนยา้ยโดยวางในแนวราบ ไมค่วรวางตะแคงดา้นขา้ง เอาดา้นหนา้หรอืดา้นหลังลง หรอืควํา่ดา้น
บนลง

ขอ้ควรระวัง: HP แนะนําใหค้ณุเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพท์ ีห่มดโดยเรว็ท ีส่ดุ เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปญหาคณุภาพงานพมิพ์ และอาจทาํใหม้ ี
การใชห้มกึมากข ึน้ หรอืทาํใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ระบบหมกึพมิพ ์ หา้มปิดเคร ือ่งพมิพข์ณะมตีลับหมกึพมิพท์ ีห่มกึหมดโดยเดด็ขาด

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไม่ ไดร้บัการออกแบบมาเพ ื่อใชง้านกับระบบการจา่ยหมกึอยา่งตอ่เนื่ อง หากตอ้งการดาํเนนิการพมิพต์อ่ 
ใหถ้อดระบบการจา่ยหมกึอยา่งตอ่เนื่ องออก และตดิตัง้ตลับหมกึของแทจ้าก HP (หรอืตลับหมกึท ีส่ามารถใชง้านรว่มกันได)้

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาสาํหรบัใชง้านกับตลับหมกึพมิพจ์นกระทัง่หมกึหมด การเตมิหมกึเขา้ในตลับหมกึ
กอ่นท ีห่มกึจะหมดอาจทาํใหเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุทาํงานผดิปกติ ได ้หากเกดิกรณีนีข้ ึน้ ให ้ ใสต่ลับหมกึใหม ่(ตลับหมกึของแทจ้าก HP 
หรอืตลับหมกึท ีส่ามารถใชง้านรว่มกันได)้ เพ ื่อดาํเนนิการพมิพต์อ่
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มกีารใชห้มกึพิมพส์บีางสว่น แม้วา่จะมกีารพิมพ ์โดยใชเ้ฉพาะตลับหมกึ
พิมพส์ดํีาเทา่น้ัน

มกีารใชห้มกึพมิพ ์ในหลายวธิตีามกระบวนการพมิพข์อง Inkjet โดยทัว่ไปแลว้ จะมกีารใชห้มกึในตลับหมกึพมิพส์าํหรบัการพมิพ ์
เอกสาร ภาพถา่ย และส ือ่พมิพอ์ ื่นๆ อยา่งไรกต็าม ระบบจะตอ้งใชห้มกึพมิพบ์างสว่นเพ ื่อรกัษาคณุภาพของหัวพมิพ ์ หมกึพมิพบ์าง
สว่นอาจตกคา้งหลงเหลอือย ู ่และหมกึพมิพบ์างสว่นอาจจางหายไป สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชห้มกึพมิพ ์ ให ้ ไปท ี ่
www.hp.com/go/learnaboutsupplies และคลกิท ี ่HP Ink (หมกึพมิพ ์ HP) (คณุอาจตอ้งเลอืกประเทศ/ภมูภิาคของคณุ โดย
ใชป้ ุ่ ม Select Country (เลอืกประเทศ) บนหนา้)
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การตรวจสอบระดับหมกึพิมพ ์โดยประมาณ
คณุสามารถตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณไดจ้ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพห์รอืจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

การตรวจสอบระดับหมกึพิมพ ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

▲ จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
(Ink (หมกึพมิพ)์) เพ ื่อตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: ขอ้ความเตอืนระดับหมกึและตัวแสดงจะใหข้อ้มลูโดยประมาณสาํหรบัการเตรยีมการเทา่น้ัน เม ื่อคณุไดร้บัขอ้ความ
เตอืนวา่หมกึเหลอืนอ้ย ใหเ้ตรยีมตลับหมกึใหมเ่พ ื่อเปล ี่ยน เพ ื่อป้องกันความลา่ชา้ในการพมิพท์ ีอ่าจเกดิข ึน้ คณุไมจ่าํเป็นตอ้งเปล ี่ยน
ตลับหมกึพมิพ ์ใหมจ่นกวา่เคร ือ่งจะแจง้เตอืนใหค้ณุดาํเนนิการ

หมายเหตุ: หากคณุตดิตัง้ตลับหมกึพมิพท์ ีเ่ตมิหมกึซํา้หรอืนํามาผลติใหม ่หรอืตลับหมกึพมิพท์ ีเ่คยใช ้ ในเคร ือ่งอ ื่นมาแลว้ ตัว
บอกระดับหมกึอาจไมแ่มน่ยาํ หรอืไมป่รากฏข ึน้

หมายเหตุ: หมกึพมิพจ์ากตลับหมกึจะถกูใช ้ ในกระบวนการพมิพด์ว้ยหลากหลายวธิ ีรวมถงึกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร ิม่
ตน้ ซ ึง่เป็นการเตรยีมพรอ้มเคร ือ่งพมิพแ์ละตลับหมกึสาํหรบัการพมิพ ์ รวมทัง้ตรวจสอบหัวพน่หมกึ ซ ึง่เป็นการดแูลใหหั้วพน่หมกึ
สะอาดและหมกึไหลไดส้ะดวก นอกจากนี้ หมกึท ีเ่หลอืบางสว่นจะอย ู่ ในตลับหมกึพมิพห์ลังจากการใชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่www.hp.com/go/inkusage 
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เปล่ียนตลับหมกึพิมพ ์
หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการร ี ไซเคลิผลติภัณฑห์มกึพมิพท์ ี่ ใชแ้ลว้ โปรดดทู ี ่โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP

หากคณุยังไมม่กีารเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่สัง่ซ ือ้ตลับหมกึพมิพ ์

หมายเหตุ: ในขณะนี้ บางสว่นของเวบ็ไซต ์HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา่น้ัน

หมายเหตุ: ตลับหมกึพมิพบ์างรุน่ไมม่ ี ในทกุประเทศ/พ ืน้ท ี่

ขอ้ควรระวัง: HP แนะนําใหค้ณุเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพท์ ีห่มดโดยเรว็ท ีส่ดุ เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปญหาคณุภาพงานพมิพ์ และอาจทาํใหม้ ี
การใชห้มกึมากข ึน้ หรอืทาํใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ระบบหมกึพมิพ ์ หา้มปิดเคร ือ่งพมิพข์ณะมตีลับหมกึพมิพท์ ีห่มกึหมดโดยเดด็ขาด

หากต้องการเปล่ียนตลับหมกึพิมพ ์

1. ตรวจสอบดวูา่เคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ูห่รอืไม่

2. เปิดฝาดา้นหนา้

3. เปิดฝาครอบเขา้ถงึตลับหมกึพมิพ ์

หมายเหตุ: รอจนกระทัง่แครต่ลับบรรจหุมกึหยดุเคล ื่อนท ีก่อ่นท ีจ่ะดาํเนนิการตอ่ไป
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4. กดท ีด่า้นหนา้ของตลับหมกึพมิพเ์พ ื่อปลดออก และจากน้ัน นําตลับหมกึพมิพอ์อกจากชอ่งเสยีบ

5. นําตลับหมกึพมิพ ์ใหมอ่อกจากบรรจภัุณฑ ์

6. ใชตั้วอักษรท ีม่กีารระบรุหัสสเีพ ื่อชว่ยระบสุ ีเล ื่อนตลับหมกึพมิพเ์ขา้ในชอ่งเสยีบท ีว่า่งอย ู ่จนกระทัง่ตดิตัง้เขา้กับชอ่งเสยีบไว ้
อยา่งแน่นหนา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ ตัวอักษรท ีม่กีารระบรุหัสสซี ึง่อย ูบ่นตลับหมกึพมิพส์อดคลอ้งกับชอ่งเสยีบ

7. ทาํซํา้ขัน้ตอนท ี ่3 ถงึ 5 เม ื่อตอ้งการเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะอัน
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8. ปิดฝาครอบเขา้ถงึตลับหมกึพมิพ ์

9. ปิดฝาดา้นหนา้

THWW เปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ 139



สัง่ซือ้ตลับหมกึพิมพ ์
หากตอ้งการสัง่ซ ือ้ตลับหมกึพมิพ ์ ให ้ ไปท ี ่www.hp.com (ในขณะนี้ บางสว่นของเวบ็ไซต ์HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา่น้ัน) 
บรกิารสัง่ซ ือ้ตลับหมกึพมิพแ์บบออนไลนน์ี้ ไม่ ได ้ ใหบ้รกิารในทกุประเทศ/ภมูภิาค อยา่งไรกต็าม หลายประเทศมขีอ้มลูเก ี่ยวกับการ
สัง่ซ ือ้ทางโทรศพัท ์การคน้หารา้นคา้ในทอ้งถ ิน่ และการพมิพร์ายการชอ้ปป้ิง นอกจากนี้ คณุยังสามารถไปท ีห่นา้ 
www.hp.com/buy/supplies เพ ื่อรบัทราบขอ้มลูเก ี่ยวกับการสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑ ์HP ในประเทศของคณุ

ใชเ้ฉพาะตลับหมกึพมิพส์าํหรบัเปล ี่ยนใหมท่ ีม่หีมายเลขตลับหมกึพมิพเ์ดยีวกันกับตลับหมกึพมิพท์ ีค่ณุกาํลังทาํการเปล ี่ยน คณุ
สามารถดหูมายเลขตลับหมกึพมิพ ์ไดท้ ีบ่รเิวณดังตอ่ไปนี้:

● ในเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ Tools (เครือ่งมอื) และจากน้ันคลกิท ี ่Cartridge Level Gauge (เกจวัดระดับ
ตลับหมกึ) ภายใต ้Product Information (ขอ้มลูผลติภัณฑ)์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

● บนรายงานสถานะเคร ือ่งพมิพ ์ (โปรดดทู ี ่ทาํความเขา้ใจรายงานเคร ือ่งพมิพ)์

● ป้ายบนตลับหมกึพมิพท์ ีค่ณุกาํลังทาํการเปล ี่ยน

● บนสติก๊เกอรภ์ายในเคร ือ่งพมิพ ์ เปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพเ์พ ื่อหาสติก๊เกอร ์

หมายเหตุ: การต้ังคา่ตลับหมกึพมิพท์ ีม่าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์ไมม่วีางจาํหน่ายในแบบแยกซ ือ้
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การเก็บอุปกรณ์ ใชส้ิน้เปลืองสาํหรบัการพิมพ ์
คณุสามารถตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติ ได ้อยา่งไรกต็าม เพ ื่อใหต้ลับหมกึพมิพ ์ใชง้านไดน้าน 
ควรปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งเม ื่อไมม่กีารใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การปิดเคร ือ่งพมิพ ์ 
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การจัดเก็บขอ้มูลการใชแ้บบไมร่ะบุชื่อ
ตลับหมกึพมิพ ์ HP ท ี่ ใชกั้บเคร ือ่งพมิพน์ีป้ระกอบดว้ยชปิหน่วยความจาํท ีช่ว่ยการทาํงานของเคร ือ่งพมิพ ์ นอกจากนี้ ชปิหน่วยความ
จาํจะเกบ็ชดุของขอ้มลูท ี่ ไมม่กีารระบชุ ื่อเก ี่ยวกับการใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ ซ ึง่อาจรวมถงึ: จาํนวนหนา้ท ีพ่มิพ โ์ดยใชต้ลับหมกึดังกลา่ว พ ืน้ท ี่
หนา้เอกสาร ความถ ี่ ในการพมิพแ์ละโหมดการพมิพท์ ี่ ใช ้

โดยขอ้มลูนีจ้ะชว่ยให ้HP สามารถออกแบบเคร ือ่งพมิพ ์ในอนาคตใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการทางการพมิพข์องลกูคา้ได ้ขอ้มลูท ี่
รวบรวมจากชปิหน่วยความจาํตลับหมกึพมิพจ์ะไมม่ขีอ้มลูท ีส่ามารถใชเ้พ ื่อระบลุกูคา้หรอืผ ู้ ใชต้ลับหมกึพมิพห์รอืเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

HP รวบรวมตัวอยา่งของชปิหน่วยความจาํจากตลับหมกึพมิพท์ ีส่ง่กลับไปท ี่ โครงการสง่คนืผลติภัณฑแ์ละการร ี ไซเคลิของ HP ท ี่ ไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ย (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/recycle ) ชปิหน่วยความจาํท ี่ ไดจ้ากการเกบ็ตัวอยา่งนีจ้ะถกูนําไป
อา่นและศกึษาเพ ื่อปรบัปรงุเคร ือ่งพมิพ ์ในอนาคตของ HP พันธมติรของ HP ผ ูช้ว่ยเหลอืในดา้นการร ี ไซเคลิผลติภัณฑน์ี้อาจตอ้ง
เขา้ถงึขอ้มลูนี้ดว้ยเชน่กัน

บคุคลภายนอกท ีค่รอบครองตลับหมกึพมิพน์ี้อาจเขา้ใชข้อ้มลูแบบไมเ่ปิดเผยช ื่อบนชปิหน่วยความจาํ ถา้คณุไมต่อ้งการใหม้กีารเขา้
ถงึขอ้มลูนี้ คณุสามารถปรบัใหช้ปินี้ ให ้ ไมท่าํงาน อยา่งไรกต็าม หลังจากปรบัใหช้ปิทาํงานไม่ ไดแ้ลว้ คณุจะไมส่ามารถใชง้านตลับ
หมกึน้ันในเคร ือ่งพมิพ ์ HP

ถา้คณุกังวลเก ี่ยวกับการใหข้อ้มลูแบบไมเ่ปิดเผยช ื่อนี้ คณุสามารถทาํใหข้อ้มลูนี้เขา้ใชง้านไม่ ได ้ โดยการปิดการทาํงานของชปิหน่วย
ความจาํในการรวบรวมขอ้มลูการใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ได ้

วิธปิีดฟงกช์นัขอ้มูลการใชง้าน

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. สมัผัสท ี ่Preferences (คา่กําหนด) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Store Anonymous Usage Information (จัดเกบ็ขอ้มลูการ
ใชแ้บบไมร่ะบตัุวตน) เพ ื่อปิดใช ้

หมายเหตุ: เปิดฟงกชั์น่แสดงขอ้มลูการใชง้าน โดยคนืคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน ดรูายละเอยีดวธิคีนืคา่เร ิม่ตน้ไดจ้าก คนืคา่เร ิม่ตน้
และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน 

หมายเหตุ: คณุสามารถใชต้ลับหมกึตอ่ไป ได ้ ในเคร ือ่งพมิพข์อง HP ถา้คณุปิดการทาํงานของชปิหน่วยความจาํในการรวบรวม
ขอ้มลูการใชง้านของเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้มูลการรบัประกันตลับหมกึ
การรบัประกันตลับหมกึพมิพข์อง HP จะมผีลบังคับใชเ้ม ื่อมกีารใชต้ลับหมกึพมิพ ์ในอปุกรณก์ารพมิพข์อง HP ท ี่ ไดก้าํหนดไว ้การ
รบัประกันนี้ ไมค่รอบคลมุตลับหมกึพมิพข์อง HP ท ีถ่กูเตมิใหม ่ผลติใหม ่ตกแตง่ใหม ่ใชง้านผดิประเภท หรอืทาํใหเ้สยี

ในชว่งระยะเวลารบัประกัน ตลับหมกึพมิพจ์ะอย ูภ่ายใตก้ารรบัประกันนานเทา่ท ีห่มกึ HP ยังไมห่มด และยังไมถ่งึวันท ีส่ ิน้สดุการรบั
ประกัน คณุสามารถตรวจสอบวันท ีส่ ิน้สดุการรบัประกันในรปูแบบ ปปปป/ดด บนตลับหมกึพมิพต์ามท ีร่ะบไุว ้

หากตอ้งการสาํเนาของรายละเอยีดการรบัประกันแบบจาํกัดของ HP ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/go/orderdocuments
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7 การต้ังคา่เครอืขา่ย

คา่ขัน้สงูเพ ิม่เตมิม ี ใหเ้ลอืกใชจ้ากหนา้หลักของเคร ือ่งพมิพ ์ (Embedded Web Servers หรอื EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่
เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการส ือ่สารไรส้าย

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่เครอืขา่ย

● การใช ้Wi-Fi Direct
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การต้ังคา่เครือ่งพิมพส์าํหรบัการสือ่สารไรส้าย
เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● กอ่นเร ิม่ใชง้าน

● การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ในเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใชแ้อป HP Smart

● การเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่

● การทดสอบการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

● เปิดหรอืปิดฟงกชั์น่ไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ์

หมายเหตุ: หากคณุพบปญหาในการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ์ ใหด้ทู ี ่ปญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

คําแนะนํา: สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่และการใชเ้คร ือ่งพมิพแ์บบไรส้าย โปรดไปท ี ่HP Wireless Printing Center 
( www.hp.com/go/wirelessprinting )

ก่อนเริม่ใชง้าน
ตรวจสอบขอ้มลูดังตอ่ไปนี้กอ่นเร ิม่ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการส ือ่สารแบบไรส้าย: 

● เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่อย ูกั่บเครอืขา่ยโดยใชส้าย Ethernet

● เครอืขา่ยไรส้ายไดร้บัการตัง้คา่และทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในเครอืขา่ยเดยีวกัน (ซับเนต็)

หมายเหตุ: ขณะท ีเ่ช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์ ระบบอาจขอใหค้ณุป้อนช ื่อเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) และรหัสผา่นของระบบไรส้าย

● ช ื่อเครอืขา่ยไรส้ายคอืช ื่อของเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ

● รหัสผา่นเครอืขา่ยไรส้ายจะป้องกันไม่ ใหบ้คุคลอื่นเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายของคณุโดยไม่ ไดร้บัอนุญาตจากคณุ เครอืขา่ย
ไรส้ายของคณุอาจใชร้หัสวล ีWPA หรอืคยี ์ WEP อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ข ึน้อย ูกั่บระดับการรกัษาความปลอดภัยท ีต่อ้งการ

หากคณุยังไม่ ไดเ้ปล ี่ยนช ื่อเครอืขา่ยหรอืรหัสผา่นความปลอดภัยตัง้แตต่ดิตัง้เครอืขา่ยไรส้ายของคณุคณุอาจคน้หาขอ้มลูนี้ ไดท้ ีด่า้น
หลังหรอืดา้นขา้งของเราเตอร ์ไรส้าย

หากคณุไมพ่บช ื่อเครอืขา่ยหรอืรหัสผา่นความปลอดภัยหรอืไมส่ามารถจาํขอ้มลูนี้ ได ้โปรดดเูอกสารค ูม่อืท ี่ ใหม้ากับคอมพวิเตอรห์รอื
เราเตอร ์ไรส้ายของคณุ หากคณุยังคน้หาขอ้มลูนี้ ไมพ่บ ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลเครอืขา่ยหรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายของคณุ

การติดต้ังเครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ยไรส้ายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการตัง้คา่ระบบไรส้าย) หรอื Wi-Fi Protected Setup (การตัง้คา่แบบป้องกันสาํหรบั 
Wi-Fi) จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อตัง้คา่การส ือ่สารแบบไรส้าย
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หมายเหตุ: กอ่นท ีจ่ะดาํเนนิการ ให ้ ไลด่รูายการท ี ่กอ่นเร ิม่ใชง้าน

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
(Wireless (ไรส้าย))

2. กดเลอืก  ( Settings (การต้ังคา่) )

3. กดเลอืก Wireless Settings (การตัง้คา่ระบบไรส้าย)

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชว่ยการตดิตัง้แบบไรส้าย) หรอื Wi-Fi Protected Setup (ตัง้คา่การป้องกัน Wi-Fi)

5. ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏข ึน้เพ ื่อดาํเนนิการตัง้คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้

หากคณุใชเ้คร ือ่งพมิพท์ ีม่กีารเช ื่อมตอ่แบบอื่น เชน่ การเช ื่อมตอ่ USB ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําใน การเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่ 
เพ ื่อตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ในเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ

เชื่อมต่อเครือ่งพิมพข์องคุณโดยใชแ้อป HP Smart

หากต้องการต้ังคา่โดยใชแ้อป HP Smart

คณุสามารถใช ้HP Smart ในการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยไรส้ายของคณุได ้แอป HP Smart ไดร้บัการสนับสนุนบนอปุกรณท์ ี่
ใชร้ะบบ iOS, Android และ Windows สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไข
ปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10.

1. หากคณุใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีร่ะบบ iOS หรอื Android ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มกีารเปิดใช ้Bluetooth ไว ้(HP Smart จะใช ้
Bluetooth เพ ื่อใหส้ามารถดาํเนนิกระบวนการตัง้คา่ไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดายย ิง่ข ึน้บนอปุกรณเ์คล ื่อนท ีร่ะบบ iOS และ 
Android)

หมายเหตุ: HP Smart จะใช ้Bluetooth สาํหรบัการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์ทา่น้ัน ไมส่นับสนุนการพมิพ โ์ดยใช ้Bluetooth

2. เปิดแอป HP Smart 

3. Windows: บนหนา้จอหลัก ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่ต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์ ใหม ่และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเพ ิม่
เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ

-หรอื-

iOS/Android: บนหนา้จอหลัก ใหแ้ตะท ี่ ไอคอนบวก และจากน้ันแตะท ี ่Add Printer (เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ)์ ปฏบัิตติามคาํ
แนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ

การเปล่ียนประเภทการเชื่อมต่อ
เม ื่อคณุตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP และเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืเครอืขา่ยแลว้ คณุจะสามารถใช ้
ซอฟตแ์วรเ์พ ื่อเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่ (เชน่ จากการเช ื่อมตอ่แบบ USB เป็นการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย) ได ้

หมายเหตุ: การตอ่สาย Ethernet เป็นการปิดระบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์
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การเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบ Ethernet เป็นการเชื่อมต่อแบบไรส้าย (Windows)

1. ถอดสายเคเบลิ Ethernet ออกจากเคร ือ่งพมิพ ์

2. เรยีกใช ้Wireless Setup Wizard (ตัวชว่ยการตดิตัง้แบบไรส้าย) เพ ื่อทาํการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดด ู
ท ี ่การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ในเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ

การเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นเครอืขา่ยไรส้าย (Windows) 

กอ่นท ีจ่ะดาํเนนิการ ให ้ ไลด่รูายการท ี ่กอ่นเร ิม่ใชง้าน

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

3. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

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

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

1. กอ่นท ีค่ณุจะดาํเนนิการตอ่ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งพมิพข์องคณุมคีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดของ
ระบบ:

● ในขณะนี้ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับคอมพวิเตอรผ์า่น USB 

● ในขณะนี้ มกีารเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุผา่นเครอืขา่ยไรส้าย

2. เปิดแอป HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปิดแอปบนคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10 โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP 
Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปญหาจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ iOS, Android หรอื Windows 10

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นแถบเคร ือ่งมอืซ ึง่อย ูด่า้นลา่งซา้ยของ
หนา้จอ และจากน้ันเลอืก Select a Different Printer (เลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น) เพ ื่อดเูคร ือ่งพมิพทั์ง้หมดท ีส่ามารถเลอืกใช ้
งานได ้

4. คลกิท ี ่Learn More (เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิ) เม ื่อคณุเหน็ “Make printing easier by connecting your printer wirelessly” 
(ทาํใหก้ารพมิพส์ะดวกย ิง่ข ึน้ โดยการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุแบบไรส้าย) ท ีด่า้นบนหนา้หลักของแอป

 ศกึษาเพ ิม่เตมิถงึวธิเีปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ USB ไปเป็นแบบไรส้าย คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์ ในขณะนี้ 

เวบ็ไซตน์ี้อาจใช ้ ไม่ ไดกั้บทกุภาษา

วิธกีารเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบไรส้ายเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB หรอื Ethernet(Windows)

● เช ื่อมตอ่สาย USB หรอืสาย Ethernet กับเคร ือ่งพมิพ ์
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การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไรส้าย
พมิพร์ายงานทดสอบระบบไรส้ายเพ ื่อดขูอ้มลูเก ี่ยวกับการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์ รายงานทดสอบระบบไรส้ายจะแสดง
ขอ้มลูเก ี่ยวกับสถานะของเคร ือ่งพมิพ ์ ฮารด์แวรแ์อดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากมปีญหาเก ี่ยวกับการเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย 
หรอืหากการเช ื่อมตอ่ไรส้ายลม้เหลว รายงานการทดสอบระบบไรส้ายจะมกีารแสดงขอ้มลูการวนิจิฉัยดว้ยเชน่กัน หากเคร ือ่งพมิพ ์
เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอยีดเก ี่ยวกับการตัง้คา่เครอืขา่ยน้ัน

วธิกีารพมิพร์ายงานการทดสอบระบบไรส้าย

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  (ปุ่ ม 

Wireless (ไรส้าย) ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่  ( Settings (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก Print Reports (พมิพร์ายงาน)

3. กดเลอืก Print Wireless Test Report (พมิพร์ายงานการทดสอบไรส้าย)

เปิดหรอืปิดฟงกช์ัน่ไรส้ายของเครือ่งพิมพ์
ไฟแสดงสถานะไรส้ายสฟ้ีาบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะสวา่งข ึน้ เม ื่อระบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพเ์ปิดทาํงาน

หมายเหตุ: การเช ื่อมตอ่สาย Ethernet ไปยังเคร ือ่งพมิพจ์ะปิดระบบไรส้ายและไฟแบบไรส้ายโดยอัตโนมัติ

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  (ปุ่ ม 

Wireless (ไรส้าย) ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่  ( Settings (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก Wireless Settings (การตัง้คา่ระบบไรส้าย)

3. สมัผัสท ีป่ ุ่ มสลับซ ึง่อย ูถั่ดจาก Wireless (ระบบไรส้าย) เพ ื่อเปิดหรอืปิดใชง้านระบบไรส้าย

หมายเหตุ: หากไมเ่คยกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหเ้ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายมากอ่น การเปิดใชค้วามสามารถในการใชง้านระบบไร ้
สายจะเร ิม่ตน้ตัวชว่ยสรา้งการตัง้คา่ระบบไรส้ายโดยอัตโนมัติ
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การเปล่ียนการต้ังคา่เครอืขา่ย
จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ คณุสามารถตัง้คา่และจัดการการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ และดาํเนนิงานการ
จัดการเครอืขา่ยไดห้ลากหลายรปูแบบ ซ ึง่รวมถงึการเรยีกดหูรอืแก ้ ไขคา่เครอืขา่ย การเรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้ของเครอืขา่ย การเปิดและ
ปิดฟงกชั์น่ไรส้าย

ขอ้ควรระวัง: การตัง้คา่เครอืขา่ยม ีไวเ้พ ื่อความสะดวกขอคณุ อยา่งไรกด็ ีคณุไมค่วรแก ้ ไขการตัง้คา่บางอยา่ง (เชน่ ความเรว็ใน
การเช ื่อมตอ่, การตัง้คา่ IP, เกตเวยเ์ร ิม่ตน้ และการตัง้คา่ไฟรว์อลล)์ นอกเสยีจากวา่คณุเป็นผ ู้ ใชขั้น้สงู

การพิมพก์ารต้ังคา่เครอืขา่ย

ปฏบัิตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ สมัผัสท ี ่  (Wireless (ไร ้
สาย)) หรอื  (Ethernet) เพ ื่อแสดงผลหนา้จอสถานะเครอืขา่ย กดเลอืก Print Details (พมิพร์ายละเอยีด) เพ ื่อพมิพห์นา้
การกาํหนดคา่เครอืขา่ย

● จากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่ ( Setup 

(การต้ังคา่) ) สมัผัสท ี ่รายงาน และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Network Configuration Page (หนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย) 

การต้ังคา่ความเรว็ลิงค ์

คณุสามารถเปล ี่ยนความเรว็ท ี่ ใช ้ ในการรบัสง่ขอ้มลูผา่นทางเครอืขา่ยได ้คา่เร ิม่ตน้คอื Automatic (อัตโนมัต)ิ

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  ( Setup (การ
ต้ังคา่) ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Network Setup (การตัง้คา่เครอืขา่ย)

2. กดเลอืก Ethernet Settings (คา่ Ethernet)

3. เลอืก Advanced Settings (การตัง้คา่ขัน้สงู)

4. กดเลอืก Link Speed (ความเรว็ในการเช ื่อมตอ่)

5. กดเลอืกตัวเลอืกท ีต่รงกับฮารด์แวรเ์ครอืขา่ยของคณุ

การเปล่ียนการต้ังคา่ IP

การตัง้คา่ IP เร ิม่ตน้สาํหรบัการตัง้คา่ IP คอื Automatic (อัตโนมัต)ิ ซ ึง่จะเป็นตัวกาํหนดการตัง้คา่ IP โดยอัตโนมัต ิหากคณุเป็นผ ู้
ใชขั้น้สงูและตอ้งการใชค้า่อ ื่น (เชน่ท ีอ่ย ู ่IP ซับเนต็มาสกห์รอืเกตเวยเ์ร ิม่ตน้) สามารถแก ้ ไขไดต้ามตอ้งการ

คําแนะนํา: กอ่นท ีจ่ะตัง้คา่ IP แอดเดรสดว้ยตนเอง ขอแนะนําใหเ้ช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยกอ่นโดยใช ้ โหมดอัตโนมัต ิการ
ทาํเชน่นีช้ว่ยใหเ้ราเตอรก์าํหนดการตัง้คา่อ ื่นๆ ท ีจ่าํเป็นสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ เชน่ ซับเนต็มาสก ์เกตเวยเ์ร ิม่ตน้ และ DNS แอดเดรส

ขอ้ควรระวัง: โปรดกาํหนด IP แอดเดรสดว้ยความรอบคอบ หากคณุป้อน IP แอดเดรส ไมถ่กูตอ้งขณะตดิตัง้ องคป์ระกอบเครอื
ขา่ยของคณุจะไมส่ามารถเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ ใหส้มัผัสท ี ่  ( Setup (การ
ต้ังคา่) ) และจากน้ัน สมัผัสท ี ่Network Setup (การตัง้คา่เครอืขา่ย)

2. กดเลอืก Ethernet Settings (คา่ Ethernet) หรอื Wireless Settings (คา่เครอืขา่ยไรส้าย)
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3. กดเลอืก Advanced Settings (การตัง้คา่ขัน้สงู)

4. กดเลอืก IP Settings (คา่ IP)

5. จะปรากฏขอ้ความเตอืนวา่การเปล ี่ยน IP แอดเดรสจะลบเคร ือ่งพมิพอ์อกจากเครอืขา่ย แตะ OK (ตกลง) เพ ื่อดาํเนนิการตอ่

6. หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหส้มัผัสท ี ่Manual (Static) (ดว้ยตนเอง (สถติ)) และจากน้ัน ป้อนขอ้มลูท ีเ่หมาะ
สมสาํหรบัการตัง้คา่ดังตอ่ไปนี้:

● IP Address (ท่ีอยู ่IP)

● Subnet Mask (ซบัเน็ตมาสก)์

● Default Gateway (เกตเวยเ์ริม่ต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

7. ป้อนการเปล ี่ยนแปลงของคณุแลว้แตะ Done (เสรจ็สิน้แล้ว)

8. กดเลอืก OK (ตกลง)
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การใช ้Wi-Fi Direct
ดว้ย Wi-Fi Direct คณุสามารถพมิพแ์บบไรส้ายจากคอมพวิเตอร ์ สมารท์โฟน แทบ็เลต็ หรอือปุกรณอ์ื่นท ีม่คีณุสมบัตกิารใชง้าน
แบบไรส้ายได ้โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีม่อีย ู่

แนวทางปฏิบัติ ในการใช ้Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณพ์กพาของคณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ีจ่าํเป็นไวแ้ลว้

– หากคณุใชค้อมพวิเตอร ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP

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

– ถา้คณุตอ้งการใชอ้ปุกรณพ์กพา ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้แอพสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใชง้านรว่มกันไดแ้ลว้ สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ีเ่วบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่ ี
เวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํหรบัประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษาของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing 
ในประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษาอื่น

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

● คณุสามารถใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct เดยีวกันไดกั้บคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณพ์กพาสงูสดุหา้เคร ือ่ง

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

● Wi-Fi Direct ไมส่ามารถใช ้ ในการเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอร ์ อปุกรณพ์กพา หรอืเคร ือ่งพมิพกั์บอนิเทอรเ์นต็

วิธกีารเปิด Wi-Fi Direct

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
(Wi-Fi Direct)

2. กดเลอืก  ( Settings (การต้ังคา่) )

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

คําแนะนํา: คณุยังสามารถเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใช ้EWS โปรดดทู ี ่เวบ็
เซริฟ์เวอรแ์บบฝง

หากต้องการเปล่ียนแปลงวิธกีารเชื่อมต่อ

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
(Wi-Fi Direct)

2. กดเลอืก  ( Settings (การต้ังคา่) )

3. สมัผัสท ี ่Connection Method (วธิกีารเช ื่อมตอ่) และจากน้ันเลอืก Automatic (อัตโนมัต)ิ หรอื Manual (ดว้ยตัวเอง)
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● หากมกีารเลอืก Automatic (อัตโนมัต)ิ ไว ้ ในระหวา่งการตัง้คา่ Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์ จะมกีารเช ื่อมตอ่
อปุกรณพ์กพาเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

● หากมกีารเลอืก Manual (ดว้ยตัวเอง) ในระหวา่งการตัง้คา่ Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์ จะตอ้งตอบรบัการเช ื่อมตอ่
บนจอแสดงผลเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืป้อน PIN ของเคร ือ่งพมิพบ์นอปุกรณพ์กพาของคณุ เคร ือ่งพมิพจ์ะมกีารแสดง PIN 
ข ึน้เม ื่อมกีารพยายามทาํการเช ื่อมตอ่

การพิมพจ์ากอุปกรณพ์กพาท่ี ใชง้านไรส้ายได้ซึง่สนับสนุน Wi-Fi Direct

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ปลัก๊อนิ HP Print Service เวอรชั์น่ลา่สดุลงในอปุกรณพ์กพาของคณุแลว้

หมายเหตุ: หากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิด Wi-Fi Direct บนอปุกรณพ์กพาของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใหม้าพรอ้มกับอปุกรณพ์กพา

3. จากอปุกรณพ์กพา ใหเ้ลอืกเอกสารจากแอพพลเิคชัน่ท ีพ่มิพเ์อกสารได ้แลว้เลอืกตัวเลอืกพมิพเ์อกสาร

รายช ื่อเคร ือ่งพมิพท์ ีม่อีย ูจ่ะปรากฏข ึน้

4. จากรายช ื่อเคร ือ่งพมิพท์ ีม่ ี ใหเ้ลอืกใช ้ใหเ้ลอืก Wi-Fi Direct ช ื่อท ีแ่สดงไว ้เชน่ DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 9020 (ซ ึง่ 
** เป็นอักขระพเิศษสาํหรบัระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ) และจากน้ัน ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเคร ือ่งพมิพแ์ละอปุกรณ ์
เคล ื่อนท ีข่องคณุ

5. พมิพเ์อกสารของคณุ

การพิมพจ์ากอุปกรณพ์กพาท่ีเปิดใชง้านไรส้ายได้ท่ี ไมร่องรบั Wi-Fi Direct

ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้แอพสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใช ้ ไดกั้บอปุกรณพ์กพาของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิดการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi ท ีอ่ปุกรณพ์กพาของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใหม้าพรอ้มกับอปุกรณพ์กพา

หมายเหตุ: หากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยใหมจ่ากอปุกรณพ์กพา เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายหรอืฮอ็ตสปอตใหมต่ามวธิกีารปกตขิองคณุ เลอืกช ื่อ 
Wi-Fi Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 9020 (โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะใน
การระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พมิพเ์อกสารของคณุ

การพิมพจ์ากคอมพิวเตอรท่ี์เปิดใชง้านระบบไรส้ายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิดการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi บนคอมพวิเตอร ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใหม้ากับคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ: หากคอมพวิเตอรข์องคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 
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3. เช ื่อมตอ่เครอืขา่ยใหมจ่ากคอมพวิเตอร ์ เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายหรอืฮอ็ตสปอตใหมต่ามวธิกีารปกตขิองคณุ เลอืกช ื่อ Wi-
Fi Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 9020 (โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะในการ
ระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

4. ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

5. ไปท ีขั่น้ตอนท ี ่5 หากตดิตัง้เคร ือ่งพมิพต์ดิตัง้และเช ื่อมตอ่กับคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยไรส้าย ไวแ้ลว้ หากมกีารตดิตัง้
เคร ือ่งพมิพแ์ละเช ื่อมตอ่เขา้กับคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใชส้ายเคเบลิ USB ไวแ้ลว้ ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนดา้นลา่งเพ ื่อตดิตัง้ 
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct

a. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

b. คลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

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

หมายเหตุ: หากคณุมกีารตดิตัง้เคร ือ่งพมิพผ์า่น USB กอ่นหนา้ และตอ้งการแปลงเป็น Wi-Fi Direct อยา่เลอืกตัว
เลอืก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงเคร ือ่งพมิพท์ ีม่กีารเช ื่อมตอ่ผา่น USB ใหเ้ป็นแบบไร ้
สาย)

d. เม ื่อหนา้จอ Connection Options (ตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่) แสดงข ึน้ ใหเ้ลอืก Wireless (ไรส้าย) 

e. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ HP จากรายการเคร ือ่งพมิพท์ ีต่รวจพบ

f. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ

6. พมิพเ์อกสารของคณุ

 คลกิทีน่ี่ เพ ื่อดกูารแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนส์าํหรบั Wi-Fi Direct หรอืดคูวามชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่ Wi-Fi 

Direct ในขณะนี้ เวบ็ไซตน์ี้อาจใช ้ ไม่ ไดกั้บทกุภาษา
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8 เครือ่งมอืการจัดการเครือ่งพิมพ ์

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● กลอ่งเคร ือ่งมอื (Windows)

● เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝง
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กลอ่งเครือ่งมอื (Windows)
กลอ่งเคร ือ่งมอืจะใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับการบาํรงุรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์

การเปิดกลอ่งเครือ่งมอื

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

2. คลกิ Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร)

3. คลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ)
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เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝง
เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวของเคร ือ่งพมิพ์ (EWS) เพ ื่อดขูอ้มลูสถานะ เปล ี่ยนการ
ตัง้คา่ และจัดการกับเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

หมายเหตุ: ในการดหูรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่บางอยา่ง คณุอาจจาํเป็นตอ้งใชร้หัสผา่น

หมายเหตุ: คณุสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวได ้ โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ อยา่งไรกต็าม คณุสมบัตบิาง
อยา่งอาจใช ้ ไม่ ได ้

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● เก ี่ยวกับคกุก ี้

● เปิด Embedded Web Server

● ไมส่ามารถเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงได้

เก่ียวกับคุกก้ี
เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว หรอื EWS) จะจัดเกบ็ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ๆ (คกุก ี)้ ไว ้ ในฮารด์ไดรฟข์องคณุเม ื่อคณุเรยีกดหูนา้เวบ็ ไฟล ์
เหลา่นีช้ว่ยให ้EWS ร ูจั้กคอมพวิเตอรข์องคณุในครัง้ตอ่ไปท ีค่ณุเขา้เย ีย่มชม เชน่ หากคณุกาํหนดคา่ภาษาของ EWS คกุก ีจ้ะชว่ย
จดจาํวา่คณุไดเ้ลอืกภาษาใดไว ้ดังน้ัน ในครัง้ตอ่ไปท ีค่ณุเขา้ถงึ EWS หนา้เวบ็เหลา่น้ันกจ็ะแสดงผลในภาษาน้ัน คกุก ีบ้างประเภท 
(เชน่ คกุก ีท้ ีเ่กบ็การกาํหนดลักษณะเฉพาะลกูคา้) จะถกูจัดเกบ็ไว ้ ในคอมพวิเตอรจ์นกวา่คณุจะลา้งออกดว้ยตนเอง

คณุสามารถกาํหนดคา่ใหเ้บราวเ์ซอรย์อมรบัคกุก ีทั้ง้หมด หรอืกาํหนดคา่ใหแ้จง้เตอืนทกุครัง้เม ื่อมกีารเสนอคุก้ก ี ้ซ ึง่ชว่ยใหค้ณุ
ตัดสนิใจไดว้า่ควรตอบรบัหรอืปฏเิสธคกุก ี้ ใด นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชเ้บราวเ์ซอรเ์พ ื่อลบคกุก ีท้ ี่ ไมต่อ้งการออกได ้

หากคณุปิดใชง้านคกุก ี ้คณุจะปิดใชง้านคณุสมบัติ ใดคณุสมบัตหินึ่งหรอืหลายคณุสมบัตติอ่ไปนี้ดว้ย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บอปุกรณข์อง
คณุ

● การใชตั้วชว่ยการตดิตัง้บางประเภท

● การจดจาํการตัง้คา่ภาษาเบราวเ์ซอรข์อง EWS

● การปรบัเปล ี่ยนหนา้ของ EWS หนา้หลัก ใหเ้ป็นลักษณะเฉพาะตัว

สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิเีปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวหรอืการตัง้คา่คุก้ก ี ้และวธิดีหูรอืลบคุก้ก ี ้โปรดขอ้มลูเก ี่ยวกับเวบ็เบ
ราวเ์ซอรข์องคณุ

เปิด Embedded Web Server
คณุสามารถเขา้ส ูเ่วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวไดผ้า่นเครอืขา่ยหรอื Wi-Fi Direct

การเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัวผา่นเครอืขา่ย

1. หา IP แอดเดรสหรอืช ื่อโฮสตข์องเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดเลอืก  (Wireless (ไรส้าย)) หรอื  (Ethernet) หรอืโดยพมิพห์นา้
การกาํหนดคา่เครอืขา่ย
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หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพต์อ้งอย ู่ ในเครอืขา่ยและตอ้งม ีIP แอดเดรส

2. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีร่องรบับนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหพ้มิพ ์ IP แอดเดรสหรอืช ื่อโฮสตท์ ีก่าํหนดใหกั้บเคร ือ่งพมิพน้ั์น

ตัวอยา่งเชน่ หาก IP แอดเดรสเป็น 123.123.123.123 ใหพ้มิพแ์อดเดรสตอ่ไปนี้ลงไป ในเวบ็เบราวเ์ซอร:์ http://
123.123.123.123

การเปิด Embedded Web Server ผา่น Wi-Fi Direct

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
(Wi-Fi Direct)

2. กดเลอืก  ( Settings (การต้ังคา่) )

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

4. จากคอมพวิเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ ใหเ้ปิดระบบไรส้าย คน้หาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อ Wi-Fi Direct ตัวอยา่งเชน่ DIRECT-**-
HP OfficeJet Pro 9020 (โดยท ี ่** เป็นอักขระเฉพาะท ีร่ะบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

5. ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

6. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีส่นับสนุนบนคอมพวิเตอรข์องคณุ พมิพท์ ีอ่ย ูต่อ่ไปนี้: http://192.168.223.1

ไมส่ามารถเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงได้

ตรวจสอบการต้ังคา่เครอืขา่ย

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไม่ ไดก้าํลังใชง้านสายโทรศพัท ์หรอืสายไขวเ้พ ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ย

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายเคเบลิเครอืขา่ยเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบคอมพิวเตอร ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรท์ ีค่ณุกาํลังใชอ้ย ูเ่ขา้กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์

ตรวจสอบเว็บเบราวเ์ซอรข์องคุณ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เวบ็เบราวเ์ซอรต์รงตามความตอ้งการขัน้ตํ่าของระบบ

● หากเวบ็เบราวเ์ซอร ์ใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ใดๆ ในการเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ ใหล้องปิดการตัง้คา่ดังกลา่ว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบท ีม่าพรอ้มเวบ็เบราวเ์ซอรข์องคณุ

● ตรวจสอบวา่เปิดใชง้าน JavaScript และคกุก ี้ ในเวบ็เบราวเ์ซอรแ์ลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบท ีม่าพรอ้ม
เวบ็เบราวเ์ซอรข์องคณุ
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ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ IP แอดเดรสของเคร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง

หากตอ้งการดทู ีอ่ย ู ่IP สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ สมัผัสท ี ่
(Wireless (ไรส้าย)) หรอื  (Ethernet)

หากตอ้งการรบัท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพ ์ โดยการพมิพห์นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของห
นา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ์ ใหส้มัผัสท ี ่ ( Setup (การต้ังคา่) ) สมัผัสท ี ่รายงาน และจากน้ัน 

สมัผัสท ี ่Network Configuration Report (รายงานการกาํหนดคา่เครอืขา่ย)

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ ท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง ท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพค์วรมรีปูแบบท ีค่ลา้ยคลงึกันกับท ีอ่ย ู ่IP ของเรา
เตอร ์ ตัวอยา่งเชน่ ท ีอ่ย ู ่IP ของเราเตอรอ์าจเป็น 192.168.0.1 หรอื 10.0.0.1 และท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพเ์ป็น 
192.168.0.5 หรอื 10.0.0.5

หากท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพค์ลา้ยคลงึกับ 169.254.XXX.XXX หรอื 0.0.0.0 จะไมส่ามารถเช ื่อมตอ่เขา้เครอืขา่ยได ้

คําแนะนํา: หากคณุใชง้านคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชร้ะบบปฏบัิตกิาร Windows คณุสามารถไปท ีเ่วบ็ไซตก์ารสนับสนุนออนไลนข์อง HP 
ไดท้ ี ่www.support.hp.com เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแกป้ญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได้
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9 การแก้ ไขปญหา

ขอ้มลูในสว่นนีจ้ะแนะนําวธิแีก ้ ไขปญหาทัว่ไป หากเคร ือ่งพมิพท์าํงานผดิปกต ิและการปฏบัิตติามคาํแนะนํายังไมส่ามารถแกป้ญหาไ
ด้ ใหล้องใชห้นึ่งในบรกิารสนับสนุนท ีแ่สดงรายการไว ้ ใน ฝ่ายสนับสนุนของ HP เพ ื่อขอรบัความชว่ยเหลอื

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● รบัความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP

● ดวูธิ ี ใชจ้ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

● ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart 

● รบัความชว่ยเหลอืในค ูม่อืนี้

● ทาํความเขา้ใจรายงานเคร ือ่งพมิพ ์

● การแก ้ ไขปญหาผา่นบรกิารทางเวบ็

● ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์

● คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน

● ฝ่ายสนับสนุนของ HP
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รบัความชว่ยเหลือเก่ียวกับการแก้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP
คณุสามารถใชเ้คร ือ่งมอืแก ้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP เพ ื่อแก ้ ไขปญหาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ ใชต้ารางดา้นลา่งในการระบปุญหาข
องคณุ แลว้คลกิลงิกท์ ีเ่หมาะสม

หมายเหตุ: เคร ือ่งมอืแก ้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP อาจม ี ใหบ้รกิารเฉพาะบางภาษา

เครือ่งมอืแก้ ไขปญหาออนไลน์ ใชเ้ครือ่งมอืน้ีเพ่ือเรยีนรู้วิธกีาร:

วธิแีกไ้ขปญัหากระดาษตดิ นํากระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพ ์ และแก ้ ไขปญหาเก ี่ยวกับกระดาษหรอืการป
้อนกระดาษ

แกไ้ขปญัหาแครต่ลบัหมกึพมิพ์ตดิ นําส ิง่ท ีข่วางแครพ่มิพอ์อก

แกไ้ขปญัหาเครือ่งไมพ่มิพ์งาน แก้ ไขปญหาเก ี่ยวกับการตอบสนองของเคร ือ่งพมิพ ์พมิพ ์ไมอ่อก หรอืขอ้ผดิพลาด 
“ไมส่ามารถพมิพ ์ได”้

แกไ้ขปญัหาคณุภาพงานพมิพ์ ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพข์องคณุ

แกไ้ขปญัหาการถา่ยสาํเนาและการสแกน ตรวจสอบวา่เพราะเหตใุดเคร ือ่งพมิพจ์งึไมถ่า่ยสาํเนาหรอืสแกน หรอืเพ ิม่คณุภาพ
สาํเนาหรอืงานสแกนของคณุ

แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัแฟ็กซ์ แก้ ไขปญหาเก ี่ยวกับการสง่หรอืรบัแฟ็กซ์ หรอืการสง่แฟ็กซ ์ ไปยังคอมพวิเตอรข์อง
คณุ

แกไ้ขปญัหาการเชือ่มตอ่เครือขา่ยไรส้าย แก้ ไขปญหาระบบเครอืขา่ยไรส้าย รวมถงึปญหาเก ี่ยวกับการตัง้คา่การเช ื่อมตอ่ไรส้ายเ
ป็นครัง้แรก หรอืแก ้ ไขการเช ื่อมตอ่ท ี่ ไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีตอ่ไป

แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัไฟร์วอลล์หรือโปรแกรมป้องกนัไวรสั ตรวจสอบวา่ม ี ไฟรว์อลลห์รอืโปรแกรมป้องกันไวรสัท ีขั่ดขวางไม่ ใหค้อมพวิเตอรข์อง
คณุเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพห์รอืไมแ่ลว้จงึทาํการแก ้ ไขปญหา

คน้หาการต ัง้คา่เครือขา่ยสาํหรบัการเชือ่มตอ่ไรส้าย คน้หาช ื่อเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) และรหัสผา่นของคณุ

แกไ้ขปญัหา Wi-Fi Direct แก้ ไขปญหา Wi-Fi Direct หรอืกาํหนดคา่ Wi-Fi Direct

แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเครือขา่ยมอืถอื แก้ ไขปญหาเก ี่ยวกับการเช ื่อมตอ่อปุกรณม์อืถอืกับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

HP Print and Scan Doctor

(สาํหรบัระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน)

วนิจิฉัยและแก ้ ไขปญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ
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ดูวิธี ใชจ้ากแผงควบคุมเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถใชหั้วขอ้วธิ ี ใชข้องเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ และบางหัวขอ้วธิ ี ใชก้ม็เีอนเิมชันท ีจ่ะนําทางคณุส ู่
ขัน้ตอนปฏบัิตติา่งๆ เชน่ การใสก่ระดาษเขา้

หากตอ้งการเขา้ถงึเมนวูธิ ี ใชจ้ากหนา้จอหลัก หรอืขอ้ความแสดงวธิ ี ใชส้าํหรบัหนา้จอ ใหส้มัผัสท ี ่  บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอรบัวิธี ใชจ้ากแอป HP Smart
แอป HP Smart จะแจง้เตอืนปญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ์ (กระดาษตดิและปญหาอื่นๆ) แสดงลงิค ์ไปยังเนื้อหาวธิ ี ใช ้และตัวเลอืกใน
การตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนเพ ื่อขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิ
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รบัความชว่ยเหลือในคูม่อืน้ี
เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ปญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

● ปญหาการพมิพ์

● ปญหาเก ี่ยวกับการถา่ยสาํเนาและการสแกน

● ปญหาโทรสาร

● ปญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● ปญหาเก ี่ยวกับฮารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ์

ปญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
คณุตอ้งการทาํอะไร

● การนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

● การนําส ิง่กดีขวางออกจากแครต่ลับหมกึพมิพ ์

● เรยีนร ูว้ธิกีารป้องกันกระดาษตดิขัด

● การแก ้ ไขปญหาการป้อนกระดาษ

การนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

กระดาษตดิอาจเกดิข ึน้ได ้ ในหลายๆ จดุในเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: เพ ื่อปกป้องหัวพมิพจ์ากความเสยีหาย ใหนํ้ากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกทันท ี

หากต้องการดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาด 1

1. ดงึถาด 1 ออกจากเคร ือ่งพมิพทั์ง้ถาด
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2. ตรวจสอบชอ่งวา่งท ี่ ใช ้ ใสถ่าดป้อนกระดาษภายในเคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบกระดาษท ีต่ดิอย ูภ่ายในชอ่งวา่ง

3. ใส ่ถาด 1 กลับเขา้ในเคร ือ่งพมิพ ์

4. จากดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ดแทบ็บนฝาปิดดา้นหลัง แลว้เปิดฝา
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5. นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

6. ปิดฝาครอบดา้นหลัง

หากต้องการดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาด 2

1. กดปุ่ มสองปุ่ มบนทัง้สองดา้นของถาดรบักระดาษคา้งไว ้เพ ื่อเล ื่อนถาดรบักระดาษออกจากเคร ือ่งพมิพ ์
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2. ดงึถาดท ี ่2 ออกจากเคร ือ่งพมิพทั์ง้ถาด

3. ตรวจสอบชอ่งวา่งท ี่ ใช ้ ใสถ่าดป้อนกระดาษภายในเคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบกระดาษท ีต่ดิอย ูภ่ายในชอ่งวา่ง

4. ใสถ่าด 2 กลับเขา้ไปจนกวา่จะลอ็กเขา้ท ี่
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5. ใสถ่าดรบักระดาษกลับเขา้ไป ในเคร ือ่งพมิพ ์

การดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากพ้ืนท่ีการพิมพ ์

1. เปิดฝาดา้นหนา้

2. เปิดฝาครอบเขา้ถงึตลับหมกึพมิพ ์
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3. หากแครห่มกึพมิพ ์ไมต่ดิขัด ใหเ้ล ื่อนแครห่มกึพมิพ ์ไปทางซา้ยสดุของเคร ือ่งพมิพ ์ และนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

4. หากจาํเป็น ใหเ้ล ื่อนแครห่มกึพมิพ ์ไปทางขวาสดุของเคร ือ่งพมิพ ์ และนํากระดาษหรอืเศษกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

5. ยกท ีจั่บของฝาครอบทางผา่นกระดาษข ึน้ แลว้ถอดฝาครอบออก
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6. คน้หากระดาษท ีต่ดิอย ู่ ในเคร ือ่งพมิพ ์ จับท ีก่ระดาษดว้ยมอืทัง้สองขา้งแลว้ดงึเขา้หาตัวคณุ

ขอ้ควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกล ิง้ ใหต้รวจสอบลกูกล ิง้และลอ้เพ ื่อหาเศษกระดาษท ี่
อาจตกคา้งอย ูด่า้นในเคร ือ่งพมิพ ์

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ใหห้มด กอ็าจทาํใหเ้กดิปญหากระดาษตดิไดอ้กี

7. ใสฝ่าครอบทางผา่นกระดาษอกีครัง้กระทัง่ลอ็กเขา้ท ี่

8. ปิดฝาครอบเขา้ถงึตลับหมกึพมิพ ์
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9. ปิดฝาดา้นหนา้

หากต้องการนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากตัวป้อนเอกสาร

1. ยกฝาครอบตัวป้อนกระดาษข ึน้

2. ดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากลกูกล ิง้
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3. ปิดฝาครอบตัวป้อนเอกสาร จนกระทัง่ลอ็กเขา้ในชอ่งวา่ง

4. ยกถาดตัวป้อนเอกสารข ึน้

5. นํากระดาษท ีต่ดิอย ูภ่ายใตถ้าดออก

6. วางถาดตัวป้อนเอกสารลง

THWW รบัความชว่ยเหลอืในค ูม่อืนี้ 171



การนําสิง่กีดขวางออกจากแครต่ลับหมกึพิมพ ์

นําส ิง่กดีขวาง เชน่ กระดาษ ออกจากแครพ่มิพ ์

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร ือ่งมอืใดๆ หรอือปุกรณอ์ื่นๆ ในการนํากระดาษท ีต่ดิออก ใชค้วามระมัดระวังทกุครัง้เม ื่อนํากระดาษท ีต่ดิ
ออกจากภายในเคร ือ่งพมิพ ์

เรยีนรู้วิธกีารป้องกันกระดาษติดขดั

เพ ื่อป้องกันไม่ ใหก้ระดาษตดิ โปรดปฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

● ควรนํากระดาษท ีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรบักระดาษอยา่งสม ํา่เสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุกาํลังพมิพด์ว้ยกระดาษท ี่ ไมย่น่ พับ หรอืชาํรดุ

● คณุสามารถป้องกันไม่ ใหก้ระดาษมว้นงอหรอืมรีอยยับไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท ี่ ไม่ ได ้ ใชทั้ง้หมดไว ้ ในถงุท ีส่ามารถปิดผนกึได ้

● อยา่ใชก้ระดาษท ีห่นาหรอืบางเกนิไปสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไมม่กีระดาษมากเกนิไป สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด

● อยา่ใสก่ระดาษมากเกนิไป ในถาดของตัวป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับปรมิาณกระดาษสงูสดุท ีส่ามารถใสล่งใน
ตัวป้อนกระดาษได ้โปรดดทู ี ่ลักษณะเฉพาะ

● อยา่ผสมรวมประเภทกระดาษและขนาดกระดาษท ีแ่ตกตา่งกันในถาดป้อนกระดาษ ปึกกระดาษทัง้หมดในถาดป้อนกระดาษ
ตอ้งเป็นประเภทและขนาดเดยีวกัน

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํให ้
กระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● ปรบัตัวปรบัความยาวของกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตัวปรบัความยาว
กระดาษไมท่าํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดันกระดาษเขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

● หากคณุพมิพล์งบนกระดาษทัง้สองหนา้ อยา่พมิพภ์าพท ีม่คีวามเขม้สสีงูบนกระดาษท ีม่นํีา้หนักเบา

● ใชป้ระเภทกระดาษท ีแ่นะนําสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

● หากกระดาษในเคร ือ่งพมิพก์าํลังจะหมด ใหเ้คร ือ่งพมิพพ์มิพจ์นหมดกระดาษกอ่น จากน้ันจงึเพ ิม่กระดาษ อยา่ป้อนกระดาษ
ขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพอ์ย ู่

● เม ื่อนําถาดป้อนกระดาษออก ขอแนะนําใหนํ้าถาดออกจากเคร ือ่งพมิพทั์ง้ถาด เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ ไมม่กีระดาษตดิอย ูท่ ีด่า้นหลัง
ของถาด คณุอาจตอ้งตรวจสอบชอ่งเปิดในเคร ือ่งพมิพท์ ีต่าํแหน่งของถาด และนํากระดาษท ีต่ดิอย ู่ ในชอ่งวา่งออก

การแก้ ไขปญหาการป้อนกระดาษ

คณุกาํลังประสบปญหาในลักษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษไมดึ่งกระดาษ   
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– ตรวจสอบวา่มกีระดาษอย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ กรดีกระดาษออกจากกัน
กอ่นใสล่งในถาด

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตัง้ตัวปรบัความกวา้งกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษท ีค่ณุกาํลังป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ ใจ
ดว้ยวา่ตัวปรบัแนวกระดาษแนบสนทิพอดกัีบขนาดของกระดาษ แต่ ไมแ่น่นเกนิไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้บอกขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมซ ึง่อย ูด่า้นลา่งของถาดป้อน
กระดาษ และไมเ่กนิความสงูของตัง้กระดาษท ีร่ะบไุวด้ว้ยฉลากหนึ่งใบหรอืมากกวา่ท ีอ่ย ูด่า้นขา้งหรอือย ูท่ ีตั่วปรบัความ
กวา้งของกระดาษบนถาดป้อนกระดาษ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษในถาดไม่ โคง้งอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษท ี่ โคง้ในทศิทางตรงกันขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบ้ียว   

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษอย ู่ ในแนวเดยีวกับตัวปรบัความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหด้งึ
ถาดป้อนกระดาษออกจากเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ใสก่ระดาษเขา้ไป ใหม่ ใหถ้กูตอ้ง เพ ื่อใหม่ั้นใจวา่กระดาษอย ู่ ในแนวเดยีวกับ
ตัวปรบัแนวกระดาษแลว้

– ใสก่ระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพเ์ม ื่อเคร ือ่งไม่ ไดก้าํลังพมิพง์านอย ูเ่ทา่น้ัน

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปิดฝาปิดดา้นหลังไวอ้ยา่งแน่นหนาแลว้

● กระดาษหลายแผน่ขณะน้ีกําลังถูกดึงเขา้  

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตัง้ตัวปรบัความกวา้งกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษท ีค่ณุกาํลังป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ ใจ
ดว้ยวา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษแนบสนทิพอดกัีบขนาดของกระดาษ แต่ ไมแ่น่นเกนิไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปรบัแนวตัง้กระดาษเขา้กับเสน้บอกขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมซ ึง่อย ูด่า้นลา่งของถาดป้อน
กระดาษ และไมเ่กนิความสงูของตัง้กระดาษท ีร่ะบไุวด้ว้ยฉลากหนึ่งใบหรอืมากกวา่ท ีอ่ย ูด่า้นขา้งหรอือย ูท่ ีตั่วปรบัความ
กวา้งของกระดาษบนถาดป้อนกระดาษ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไม่ ได ้ ใสก่ระดาษลงในถาดมากเกนิไป

– ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อการปฏบัิตงิานและประสทิธภิาพในการทาํงานท ีด่ที ีส่ดุ

ปญหาการพิมพ์
คณุตอ้งการทาํอะไร

● แก้ ไขปญหาหนา้ท ี่ ไมพ่มิพ์ (พมิพ ์ไม่ ได)้

● การแก ้ ไขปญหาคณุภาพงานพมิพ์
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แก้ ไขปญหาหน้าท่ี ไมพิ่มพ์ (พิมพ ์ ไม่ ได้)

การแก้ ไขปญหาการพิมพ์ (Windows)

ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ และมกีระดาษอย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ หากยังไมส่ามารถพมิพง์านได ้ใหล้องปฏบัิตติามขัน้
ตอนดังตอ่ไปนี้

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพแ์ละแกป้ญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ

2. หากคณุใชส้าย USB เช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ ใหถ้อดสาย USB ออกและเช ื่อมตอ่ใหม ่หากคณุเช ื่อมตอ่
คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่การเช ื่อมตอ่ยังทาํงานอย ู่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

การตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้หยุดการทํางานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีห่รอืแตะท ีม่มุบนดา้นขวาของหนา้จอเพ ื่อเปิดแถบชดุทางลัด คลกิ
ไอคอน การต้ังคา่ คลกิหรอืแตะ แผงควบคุม จากน้ันคลกิหรอืแตะ ดูอุปกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

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

b. ดับเบลิคลกิหรอืคลกิขวาท ี่ ไอคอนสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ จากน้ันเลอืก See what’s printing (ดงูานท ีก่าํลัง
พมิพอ์ย ู)่ เพ ื่อเปิดควิการพมิพ ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร ือ่งพมิพ)์ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไมม่กีารทาํเคร ือ่งหมายถกูหนา้รายการ Pause Printing 
(หยดุการพมิพชั์ว่คราว) หรอื Use Printer Offline (ใชเ้คร ือ่งพมิพแ์บบออฟ ไลน)์

d. หากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหล้องพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้

4. ตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้

การตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ได้รบัการต้ังคา่เป็นเครือ่งพิมพเ์ริม่ต้น

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีห่รอืแตะท ีม่มุบนดา้นขวาของหนา้จอเพ ื่อเปิดแถบชดุทางลัด คลกิ
ไอคอน การต้ังคา่ คลกิหรอืแตะ แผงควบคุม จากน้ันคลกิหรอืแตะ ดูอุปกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

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

b. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งหมายถกูในวงกลมสดีาํหรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์
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c. ถา้เคร ือ่งพมิพอ์ ื่นถกูตัง้คา่ไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้ ใหค้ลกิขวาท ีเ่คร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งและเลอืก Set as Default 
Printer (ตัง้คา่เป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้)

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

5. รสีตารท์สปลูเลอรพ์มิพ ์ เพ ื่อใหเ้คร ือ่งพมิพส์ามารถตอบสนองงานพมิพท์ ีค่า้งอย ู่ ในควิการพมิพ ์ได ้

การรสีตารท์ท่ีเก็บพักงานพิมพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

Windows 10

i. จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใหเ้ลอืก 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) ใหต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

iv. หากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใหค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ OK 
(ตกลง)

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ช ีห้รอืแตะมมุบนขวาของหนา้จอเพ ื่อเปิดแถบทางลัด แลว้คลกิไอคอน Settings (การตัง้คา่)

ii. คลกิหรอืแตะ Control Panel (แผงควบคมุ) และคลกิหรอืแตะ System and Security (ระบบและการรกัษา
ความปลอดภัย)

iii. คลกิหรอืแตะ Administrative Tools (เคร ือ่งมอืการดแูลระบบ) แลว้ดับเบลิคลกิหรอืแตะสองครัง้ Services 
(บรกิาร)

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

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

vi. หากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใหค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิหรอืแตะ 
OK (ตกลง)

Windows 7

i. จากเมน ูStart (เร ิม่) ของ Windows ใหค้ลกิ 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)ิ
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iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนดิการเร ิม่ตน้) ใหต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

v. หากบรกิารไมท่าํงาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ใหค้ลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ OK 
(ตกลง)

b. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งหมายถกูในวงกลมสดีาํหรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

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

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

6. รสีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

7. ลบควิการพมิพ ์

การลบคิวการพิมพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช ี้ ไปท ีห่รอืแตะท ีม่มุบนดา้นขวาของหนา้จอเพ ื่อเปิดแถบชดุทางลัด คลกิ
ไอคอน การต้ังคา่ คลกิหรอืแตะ แผงควบคุม จากน้ันคลกิหรอืแตะ ดูอุปกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

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

b. ดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพข์องคณุเพ ื่อเปิดควิการพมิพ ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร ือ่งพมิพ)์ ใหค้ลกิ Cancel all documents (ยกเลกิเอกสารทัง้หมด) หรอื Purge Print 
Document (ลา้งเอกสารงานพมิพ)์ จากน้ันคลกิ Yes (ใช)่ เพ ื่อยนืยัน

d. ถา้ยังมเีอกสารอย ู่ ในควิ ใหร้สีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละลองพมิพอ์กีครัง้หลังจากคอมพวิเตอรร์สีตารท์เรยีบรอ้ย
แลว้

e. ตรวจสอบควิการพมิพอ์กีครัง้เพ ื่อดใูหแ้น่ ใจวา่ไมม่ขีอ้มลูคา้งอย ู ่จากน้ันจงึลองพมิพอ์กีครัง้

วิธกีารตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและการรเีซต็เครือ่งพิมพ ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายไฟเช ื่อมตอ่เขา้กับเคร ือ่งพมิพอ์ยา่งแน่นหนา
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1 การเช ื่อมตอ่สายไฟเขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์

2 การเช ื่อมตอ่กับเตา้รบั

2. ดทู ีป่ ุ่ ม Power (เปิด/ปิด) บนเคร ือ่งพมิพ ์ ถา้ไฟ ไมต่ดิสวา่ง แสดงวา่เคร ือ่งพมิพปิ์ดอย ู ่กดปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) เพ ื่อเปิด
เคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมม่กีระแส ไฟเขา้ ใหต้อ่เขา้กับเตา้รบัอ ื่น

3. ถอดปลัก๊สายไฟดา้นหลังเคร ือ่งพมิพอ์อกในขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

4. ถอดสายไฟออกจากเตา้รบัท ีผ่นัง

5. รออยา่งนอ้ย 15 วนิาท ี

6. เสยีบปลัก๊ไฟกลับเขา้ไปท ีเ่ตา้รบัท ีผ่นัง

7. เสยีบปลัก๊สายไฟเขา้กับดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

8. หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมเ่ปิดข ึน้เอง ใหก้ดปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) เพ ื่อเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

9. ลองใชง้านเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

การแก้ ไขปญหาคุณภาพงานพิมพ์

หมายเหตุ: เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปญหาดา้นคณุภาพการพมิพ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม Power (เปิด/ปิด) เสมอ และรอจนกวา่ไฟ
แสดงสถานะปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) จะดับกอ่นท ีจ่ะดงึปลัก๊หรอืปิดสวติชท์ ีร่างปลัก๊ไฟ เคร ือ่งพมิพจ์ะเล ื่อนตลับหมกึพมิพ ์ไปยัง
ตาํแหน่งท ีม่ฝีาปิดป้องกันไม่ ใหห้มกึพมิพแ์หง้

การปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ ์(Windows)

1. ตรวจสอบวา่คณุกาํลังใชต้ลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้

2. ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อใหแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media (วัสดุ
พมิพ)์ และคณุภาพการพมิพจ์ากรายการแบบดงึลง Quality Settings (การตัง้คา่คณุภาพ)
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● ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) แลว้คลกิ Set Preferences 
(ตัง้คา่ลักษณะท ีต่อ้งการ) เพ ื่อเขา้ถงึคณุสมบัตกิารพมิพ ์

3. ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อดวูา่มหีมกึพมิพเ์หลอือย ูน่อ้ยหรอืไม ่สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตรวจ
สอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ หากตลับหมกึพมิพม์หีมกึพมิพเ์หลอือย ูน่อ้ย ควรพจิารณาเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์

4. ปรบัแนวหัวพมิพ ์

หากต้องปรบัแนวหัวพิมพจ์าก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

หมายเหตุ: การปรบัแนวหัวพมิพจ์ะทาํให ้ ไดง้านพมิพท์ ีม่คีณุภาพสงู ไมต่อ้งทาํการปรบัแนวหัวพมิพเ์ม ื่อทาํการเปล ี่ยน
ตลับหมกึพมิพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และคลกิ Maintain Your 
Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

d. ใน Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์ ใหค้ลกิ Align Printheads (ปรบัตาํแหน่งหัวพมิพ)์ บนแทบ็ 
Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์ เคร ือ่งจะพมิพห์นา้การปรบัตาํแหน่งออกมา

5. พมิพห์นา้การวเิคราะหห์ากตลับหมกึพมิพยั์งเหลอืหมกึพมิพอ์ย ูม่าก

การพิมพห์น้าการวิเคราะหจ์าก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ขนาด Letter, A4 หรอื Legal เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และคลกิ Maintain Your 
Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

d. คลกิ Print Diagnostic Information (พมิพข์อ้มลูวเิคราะห)์ บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก ี่ยวกับ
อปุกรณ)์ เพ ื่อพมิพห์นา้การวเิคราะห ์

6. ตรวจดชูอ่งสนํีา้เงนิ สแีดง สเีหลอืง และสดีาํบนหนา้การวเิคราะห ์หากคณุเหน็เสน้ร ิว้ในกลอ่งสแีละสดีาํ หรอืไมม่หีมกึอย ู่ ใน
กลอ่งดังกลา่ว ใหท้าํความสะอาดหัวพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

หากต้องการทําความสะอาดหัวพิมพจ์าก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ขนาด Letter, A4 หรอื Legal เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows)

178 บท 9   การแก ้ ไขปญหา THWW



c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกน และสง่โทรสาร) และคลกิ Maintain Your 
Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

d. คลกิ Clean Printheads (ทาํความสะอาดหัวพมิพ)์ บนแทบ็ Device Services (บรกิารอปุกรณ)์ ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ี่
ปรากฏบนหนา้จอ

7. หากการทาํความสะอาดหัวพมิพยั์งไมส่ามารถแก ้ ไขปญหาได้ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร HP ไปท ี ่www.support.hp.com 
เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแกป้ญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได้ เม ื่อมขีอ้ความแจง้ ใหเ้ลอืกประเทศ/
ภมูภิาคของคณุ แลว้คลกิ รายชื่อติดต่อของ HP ท้ังหมด เพ ื่อขอขอ้มลูการโทรตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

หากต้องการปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพจ์ากจอแสดงผลเครือ่งพิมพ ์

1. ตรวจสอบวา่คณุกาํลังใชต้ลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้

2. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุมกีารเลอืกประเภทกระดาษและคณุภาพการพมิพท์ ีเ่หมาะสม

3. ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อดวูา่มหีมกึพมิพเ์หลอือย ูน่อ้ยหรอืไม ่สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตรวจ
สอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณ หากตลับหมกึพมิพม์หีมกึพมิพเ์หลอือย ูน่อ้ย ควรพจิารณาเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์

4. ปรบัแนวหัวพมิพ ์

หากต้องการปรบัแนวหัวพิมพจ์ากจอแสดงผลของเครือ่งพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ขนาด Letter, A4 หรอื Legal เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
( Setup (การต้ังคา่) )

c. สมัผัสท ี ่การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์สมัผัสท ี ่Align Printhead (ปรบัแนวหัวพมิพ)์ และจากน้ัน ปฏบัิตติามคาํ
แนะนําบนหนา้จอ

5. พมิพห์นา้การวเิคราะหห์ากตลับหมกึพมิพยั์งเหลอืหมกึพมิพอ์ย ูม่าก

การพิมพห์น้าการวิเคราะหจ์ากจอแสดงผลของเครือ่งพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ขนาด Letter, A4 หรอื Legal เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
( Setup (การต้ังคา่) )

c. กดเลอืก รายงาน

d. กดเลอืก Print Quality Report (รายงานคณุภาพการพมิพ)์

6. ตรวจดชูอ่งสนํีา้เงนิ สแีดง สเีหลอืง และสดีาํบนหนา้การวเิคราะห ์หากคณุเหน็เสน้ร ิว้ในกลอ่งสแีละสดีาํ หรอืไมม่หีมกึอย ู่ ใน
กลอ่งดังกลา่ว ใหท้าํความสะอาดหัวพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ
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วิธกีารทําความสะอาดหัวพิมพจ์ากจอแสดงผลของเครือ่งพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ขนาด Letter, A4 หรอื Legal เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

b. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
( Setup (การต้ังคา่) )

c. สมัผัสท ี ่การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์เลอืก Clean Printhead (ลา้งหัวพมิพ)์ และจากน้ัน ปฏบัิตติามคาํแนะนําบน
หนา้จอ

7. หากการทาํความสะอาดหัวพมิพยั์งไมส่ามารถแก ้ ไขปญหาได้ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร HP ไปท ี ่www.support.hp.com 
เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแกป้ญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได้ เม ื่อมขีอ้ความแจง้ ใหเ้ลอืกประเทศ/
ภมูภิาคของคณุ แลว้คลกิ รายชื่อติดต่อของ HP ท้ังหมด เพ ื่อขอขอ้มลูการโทรตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

ปญหาเก่ียวกับการถา่ยสาํเนาและการสแกน
เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

● ใชเ้คร ือ่งมอืแก ้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP เพ ื่อแก ้ ไขปญหาเก ี่ยวกับการถา่ยสาํเนาและการสแกนของคณุ โปรดดทู ี ่รบัความ
ชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP

● ใช ้HP Print and Scan Doctor (เฉพาะ Windows) เพ ื่อวนิจิฉัยและแก ้ ไขปญหาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor และตัวชว่ยการแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน

ปญหาโทรสาร
เรยีกใชร้ายงานการทดสอบโทรสารกอ่นเพ ื่อดวูา่มปีญหากับการตัง้คา่โทรสารของคณุหรอืไม ่หากการทดสอบผา่นและคณุยังคง
ประสบปญหาในการสง่โทรสาร ตรวจสอบการตัง้คา่โทรสารท ีแ่สดงรายการไว ้ ในรายงาน เพ ื่อตรวจสอบวา่การตัง้คา่ถกูตอ้ง

การเรยีกใชก้ารทดสอบโทรสาร

คณุสามารถทดสอบการตัง้คา่โทรสารของคณุเพ ื่อตรวจสอบสถานะของเคร ือ่งพมิพว์า่ไดร้บัการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้งสาํหรบัโทรสาร 
ทาํการทดสอบนีห้ลังจากไดตั้ง้คา่โทรสารในเคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้เทา่น้ัน การทดสอบจะทาํส ิง่ตอ่ไปนี้:

● ทดสอบฮารด์แวรเ์คร ือ่งโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายโทรศพัทป์ระเภทท ีถ่กูตอ้งเขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สยีบเขา้ไป ในพอรต์ท ีถ่กูตอ้งหรอืไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบสถานะการเช ื่อมตอ่สายโทรศพัท ์

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท์ ีส่ามารถใช ้ ได ้

180 บท 9   การแก ้ ไขปญหา THWW

https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=23903056&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://www.hp.com/support/PSDr


การทดสอบการต้ังคา่โทรสารผา่นแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ ์

1. การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัการรบัและสง่โทรสารตามขัน้ตอนการตดิตัง้ภายในบา้นหรอืสาํนักงาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไวแ้ลว้ และมกีารใสก่ระดาษเตม็ขนาดไว ้ ในถาดป้อนกระดาษกอ่นเร ิม่ตน้การ
ทดสอบ

3. บนหนา้จอ Fax (แฟกซ)์ ตวัดนิว้ไปทางดา้นขวาแลว้แตะ Setup (การต้ังคา่) แตะ Setup Wizard (ตัวชว่ยการตดิตัง้) แลว้
ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

เคร ือ่งพมิพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพมิพร์ายงาน

4. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบโทรสารลม้เหลว ใหด้วูธิแีกป้ญหาดา้นลา่ง

● หากการทดสอบโทรสารผา่นและคณุยังคงประสบปญหาในการสง่โทรสาร ตรวจสอบการตัง้คา่โทรสารท ีแ่สดงรายการไว ้
ในรายงาน เพ ื่อตรวจสอบวา่การตัง้คา่ถกูตอ้ง คณุยังสามารถใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

สิง่ท่ีควรทําเมื่อการทดสอบโทรสารล้มเหลว

หากคณุทดสอบโทรสารแลว้พบวา่ผดิพลาด ใหต้รวจดรูายงานเพ ื่อดขูอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับขอ้ผดิพลาด หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ
อยา่งละเอยีด ใหต้รวจดรูายงานเพ ื่อดวูา่การทดสอบสว่นใดท ีผ่ดิพลาด แลว้หาหัวขอ้การแก ้ ไขปญหาท ีต่รงกัน

"การทดสอบฮารด์แวร ์ โทรสาร" ล้มเหลว

● ปิดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) ท ีอ่ย ูด่า้นหนา้ทางซา้ยของเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันถอดปลัก๊ไฟจากดา้นหลัง

เคร ือ่งพมิพ ์ หลังจากผา่นไปสองสามวนิาท ีใหเ้สยีบปลัก๊สายไฟกลับเขา้ท ีเ่ดมิ แลว้เปิดเคร ือ่ง รนัการทดสอบอกีครัง้ หากการ
ทดสอบยังลม้เหลวอกี ใหอ้า่นขอ้มลูการแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้ในหัวขอ้นี้

● ลองสง่หรอืรบัโทรสาร หากคณุสามารถสง่หรอืรบัโทรสารไดส้าํเรจ็ แสดงวา่น่ันอาจจะไม่ ใชป่ญหา

● หากคณุเรยีกใชง้านการทดสอบจาก ตัวชว่ยสร้างการต้ังคา่แฟกซ ์(Windows) ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดอ้ย ู่
ระหวา่งการทาํงานอื่น เชน่ กาํลังรบัแฟกซห์รอืถา่ยสาํเนา ตรวจดวูา่มขีอ้ความบนหนา้จอแสดงผลท ีร่ะบวุา่เคร ือ่งพมิพก์าํลัง
ทาํงานอย ูห่รอืไม ่หากไมว่า่ง ใหร้อจนกวา่เคร ือ่งจะวา่ง และอย ู่ ในสถานะไมท่าํงาน กอ่นท ีจ่ะเรยีกใชก้ารทดสอบ

● หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ี่
เสยีบอย ูกั่บชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่
ผนังโดยตรง

หลังจากท ีค่ณุแกป้ญหาแลว้ ใหร้นัการทดสอบโทรสารอกีครัง้เพ ื่อตรวจสอบวา่สามารถสง่โทรสารได ้และเคร ือ่งพมิพพ์รอ้มสาํหรบั
การรบัสง่โทรสาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารด์แวร ์ โทรสาร) ยังไมส่ามารถใชง้านได ้และเกดิปญหาในการรบัสง่โ
ทรสาร ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ไปท ี ่www.support.hp.com เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแก ้
ปญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได้ เม ื่อมขีอ้ความแจง้ ใหเ้ลอืกประเทศ/ภมูภิาคของคณุ แลว้คลกิ รายชื่อติดต่อของ HP ท้ังหมด เพ ื่อ
ขอขอ้มลูการโทรตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

การทดสอบ "โทรสารท่ีเชื่อมต่อกับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทบ์นผนัง" ล้มเหลว

● ตรวจสอบการเช ื่อมตอ่ระหวา่งชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังกับเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ตอ่สายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์
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● หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ี่
เสยีบอย ูกั่บชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่
ผนังโดยตรง

● ลองเช ื่อมตอ่โทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังท ีค่ณุกาํลังใชส้าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้ตรวจดเูสยีง
สญัญาณ หากคณุไม่ ไดย้นิเสยีงสญัญาณ ใหต้ดิตอ่บรษัิทโทรศพัท ์แลว้ใหบ้รษัิทตรวจสอบสายสญัญาณให ้

● ลองสง่หรอืรบัโทรสาร หากคณุสามารถสง่หรอืรบัโทรสารไดส้าํเรจ็ แสดงวา่น่ันอาจจะไม่ ใชป่ญหา

หลังจากท ีค่ณุแกป้ญหาแลว้ ใหร้นัการทดสอบโทรสารอกีครัง้เพ ื่อตรวจสอบวา่สามารถสง่โทรสารได ้และเคร ือ่งพมิพพ์รอ้มสาํหรบั
การรบัสง่โทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศพัทท่ี์เชื่อมต่อกับพอรต์บนโทรสารท่ีถูกต้อง" ล้มเหลว

หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ีเ่สยีบอย ู่
กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังโดยตรง

เสยีบสายโทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์ท่ีถูกต้อง

1. ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากคณุใชพ้อรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ในการเช ื่อมตอ่กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง คณุจะไมส่ามารถรบัหรอื

สง่แฟกซ ์ ได ้ควรใชพ้อรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  เพ ื่อเช ื่อมตอ่กับอปุกรณอ์ื่น เชน่ เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ
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ภาพ 9-1  ภาพดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

2. หลังจากท ีค่ณุเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  แลว้ ใหด้าํเนนิการทดสอบโทรสารอกีครัง้ เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่
สามารถรบัสง่โทรสารได ้และเคร ือ่งพมิพพ์รอ้มท ีจ่ะรบัสง่โทรสาร

3. ลองสง่หรอืรบัโทรสาร
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การทดสอบ "การใชส้ายโทรศพัทท่ี์ถูกต้องสาํหรบัโทรสาร" ล้มเหลว

● ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบการเช ื่อมตอ่ระหวา่งชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังกับเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ตอ่สายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ี่
เสยีบอย ูกั่บชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่
ผนังโดยตรง

การทดสอบ "การตรวจจับสญัญาณเสยีง" ล้มเหลว

● อปุกรณอ์ื่น ซ ึง่ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อปุกรณอ์ื่นกอ่ให ้
เกดิปญหาหรอืไม่ ใหถ้อดสายอปุกรณทั์ง้หมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รนัการทดสอบอกีครัง้ หาก Dial Tone Detection 
Test (ทดสอบการตรวจหาสญัญาณการโทร) ผา่นโดยไมม่กีารเช ื่อมตอ่กับอปุกรณอ์ื่น แสดงวา่อปุกรณห์นึ่งอยา่งหรอื
มากกวา่น้ันเป็นสาเหตขุองปญหา ใหล้องเช ื่อมตอ่อปุกรณเ์หลา่น้ันอกีครัง้ทลีะอยา่ง และดาํเนนิการทดสอบใหม่ ในแตล่ะครัง้
ท ีเ่ช ื่อมตอ่อปุกรณแ์ตล่ะอยา่ง จนกวา่คณุจะสามารถระบไุดว้า่อปุกรณ ์ใดเป็นสาเหตขุองปญหา

● ลองเช ื่อมตอ่โทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังท ีค่ณุกาํลังใชส้าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้ตรวจดเูสยีง
สญัญาณ หากคณุไม่ ไดย้นิเสยีงสญัญาณ ใหต้ดิตอ่บรษัิทโทรศพัท ์แลว้ใหบ้รษัิทตรวจสอบสายสญัญาณให ้

● ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

● หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ี่
เสยีบอย ูกั่บชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่
ผนังโดยตรง
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● หากระบบโทรศพัท ์ไม่ ได ้ ใชส้ญัญาณโทรศพัทแ์บบมาตรฐาน เชน่ ระบบชมุสายโทรศพัทย์อ่ย (PBX) บางระบบ ซ ึง่อาจทาํให ้
การทดสอบลม้เหลวได ้ซ ึง่ไม่ ไดท้าํใหเ้กดิปญหาในการสง่หรอืรบัโทรสาร ลองสง่หรอืรบัโทรสารทดสอบ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตัง้คา่ประเทศ/พ ืน้ท ี่ ไวถ้กูตอ้งตามประเทศ/พ ืน้ท ีข่องคณุ หากไม่ ไดตั้ง้คา่ประเทศ/พ ืน้ท ี ่หรอืหากตัง้คา่
ไมถ่กูตอ้ง การทดสอบอาจลม้เหลวและอาจเกดิปญหาในการสง่และรบัโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มฉิะน้ันจะไมส่ามารถสง่หรอืรบัโทรสาร วธิกีารตรวจสอบวา่สาย
โทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดจิติอลหรอืไม ่ทาํได ้ โดยการเช ื่อมตอ่โทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกตเิขา้กับสายโทรศพัท ์แลว้ฟงเสยีงส
ญัญาณ หากคณุไม่ ไดย้นิเสยีงสญัญาณปกต ิอาจเป็นไป ไดว้า่สายโทรศพัทตั์ง้คา่ไวส้าํหรบัโทรศพัทร์ะบบดจิติอล ตอ่
เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองสง่หรอืรบัโทรสาร

หลังจากท ีค่ณุแกป้ญหาแลว้ ใหร้นัการทดสอบโทรสารอกีครัง้เพ ื่อตรวจสอบวา่สามารถสง่โทรสารได ้และเคร ือ่งพมิพพ์รอ้มสาํหรบั
การรบัสง่โทรสาร หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจสอบเสยีงสญัญาณ) ยังคงลม้เหลว ใหต้ดิตอ่บรษัิทโทรศพัท ์
เพ ื่อตรวจเชค็สายโทรศพัท ์

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ล้มเหลว

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มฉิะน้ันจะไมส่ามารถสง่หรอืรบัโทรสาร วธิกีารตรวจสอบวา่สาย
โทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดจิติอลหรอืไม ่ทาํได ้ โดยการเช ื่อมตอ่โทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกตเิขา้กับสายโทรศพัท ์แลว้ฟงเสยีงส
ญัญาณ หากคณุไม่ ไดย้นิเสยีงสญัญาณปกต ิอาจเป็นไป ไดว้า่สายโทรศพัทตั์ง้คา่ไวส้าํหรบัโทรศพัทร์ะบบดจิติอล ตอ่
เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองสง่หรอืรบัโทรสาร

● ตรวจสอบการเช ื่อมตอ่ระหวา่งชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังกับเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ตอ่สายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังของคณุ จากน้ันตอ่ปลายอกีดา้นหนึ่งเขา้กับพอรต์ท ี่

ตดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

● อปุกรณอ์ื่น ซ ึง่ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อปุกรณอ์ื่นกอ่ให ้
เกดิปญหาหรอืไม่ ใหถ้อดสายอปุกรณทั์ง้หมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รนัการทดสอบอกีครัง้

– หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ผา่นโดยไมม่กีารเช ื่อมตอ่กับอปุกรณอ์ื่น แสดงวา่
อปุกรณห์นึ่งอยา่งหรอืมากกวา่น้ัน เป็นสาเหตขุองปญหา ใหล้องเช ื่อมตอ่อปุกรณเ์หลา่น้ันอกีครัง้ทลีะอยา่ง และดาํเนนิ
การทดสอบใหม่ ในแตล่ะครัง้ท ีเ่ช ื่อมตอ่อปุกรณห์นึ่งอยา่ง จนกวา่คณุจะสามารถระบไุดว้า่อปุกรณ ์ใดเป็นสาเหตขุอง
ปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ทาํงานลม้เหลวโดยไมม่กีารเช ื่อมตอ่อปุกรณอ์ื่น ใหต้อ่
เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับสายโทรศพัทท์ ี่ ใชง้านอย ู ่แลว้ตรวจดขูอ้มลูการแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้ในหัวขอ้นี้

● หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ี่
เสยีบอย ูกั่บชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่
ผนังโดยตรง

หลังจากท ีค่ณุแกป้ญหาแลว้ ใหร้นัการทดสอบโทรสารอกีครัง้เพ ื่อตรวจสอบวา่สามารถสง่โทรสารได ้และเคร ือ่งพมิพพ์รอ้มสาํหรบั
การรบัสง่โทรสาร หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยังคงลม้เหลว และคณุมปีญหาในการรบัสง่โทรสาร 
โปรดตดิตอ่บรษัิทโทรศพัทเ์พ ื่อใหต้รวจเชค็สายโทรศพัท ์

การแก้ ไขปญหาโทรสาร

คณุกาํลังประสบปญหาโทรสารในลักษณะใด

● จอแสดงผลจะแสดงวา่โทรศพัทต์อ่พว่งไว ้
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● เคร ือ่งพมิพม์ปีญหาในการสง่และรบัโทรสาร

● เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัโทรสาร แตส่ามารถสง่โทรสารได ้

● เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถสง่โทรสาร แตส่ามารถรบัโทรสารได ้

● สญัญาณโทรสารถกูบันทกึท ีเ่คร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

● คอมพวิเตอร ์ไมส่ามารถรบัแฟกซ ์ ได ้(HP Digital Fax)

จอแสดงผลจะแสดงวา่โทรศพัทต่์อพว่งไว้

● HP ขอแนะนําให ้ ใชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้

● อปุกรณอ์ื่นซ ึง่ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพอ์าจกาํลังมกีารใชง้านอย ู ่ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่โทรศพัทท์ ีต่อ่พว่ง 
(โทรศพัทท์ ีอ่ย ูบ่นสายโทรศพัทเ์ดยีวกัน แต่ ไมเ่ช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ)์ หรอือปุกรณอ์ื่นๆ ไมม่กีารใชง้านอย ูห่รอืมกีารตอ่พว่ง 
ตัวอยา่งเชน่ คณุไมส่ามารถใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ในการรบัสง่โทรสารได ้หากตอ่โทรศพัทพ์ว่งไว ้หรอืกาํลังใช ้ โมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอรเ์พ ื่อสง่อเีมลหรอืใชง้านอนิเทอรเ์นต็อย ู่

เครือ่งพิมพม์ปีญหาในการสง่และรบัโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ ดทู ีจ่อแสดงผลบนเคร ือ่งพมิพ ์ ถา้จอแสดงผลวา่งเปลา่และไฟแสดงสถานะ  (ปุ่ ม 

Power (เปิด/ปิด)) ไมต่ดิสวา่ง แสดงวา่เคร ือ่งพมิพปิ์ดอย ู ่ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดต้อ่สายไฟเขา้กับเคร ือ่งพมิพแ์ละเสยีบเขา้
กับปลัก๊ไฟแน่นดแีลว้ กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ ื่อเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หลังจากเปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ HP ขอแนะนําใหร้อหา้นาทกีอ่นท ีจ่ะรบัหรอืสง่โทรสาร เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัหรอืสง่โทรสาร
ในขณะท ีก่าํลังเร ิม่ทาํงานหลังจากเปิดเคร ือ่งได ้

● หากเปิด HP Digital Fax ไวค้ณุอาจไมส่ามารถสง่หรอืรบัแฟกซ ์ ไดห้ากหน่วยความจาํของแฟกซเ์ตม็ (จาํกัดตามหน่วยความ
จาํของเคร ือ่งพมิพ)์
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● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใชส้ายโทรศพัทท์ ี่ ใหม้าในกลอ่งพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อเช ื่อมตอ่กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่

ผนัง ปลายขา้งหนึ่งของสายโทรศพัทค์วรจะตอ่เขา้กับพอรต์ท ีต่ดิป้ายกาํกับ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ และปลายอกีดา้น
ตอ่กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังดังท ีแ่สดงไว ้ ในภาพประกอบ

1 ชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง

2 ใชส้ายโทรศพัท ์26 AWG เป็นอยา่งนอ้ย ในการเช ื่อมตอ่กับพอรต์  บนเคร ือ่งพมิพ ์

● ลองเช ื่อมตอ่โทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังท ีค่ณุกาํลังใชส้าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้ตรวจดเูสยีง
สญัญาณ หากคณุไม่ ไดย้นิเสยีงสญัญาณ ใหต้ดิตอ่บรษัิทโทรศพัท ์ในทอ้งถ ิน่ของคณุ

● อปุกรณอ์ื่นซ ึง่ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพอ์าจกาํลังมกีารใชง้านอย ู ่ตัวอยา่งเชน่ คณุไมส่ามารถใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ใน
การรบัสง่โทรสารได ้หากตอ่โทรศพัทพ์ว่งไว ้หรอืกาํลังใช ้ โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรเ์พ ื่อสง่อเีมลหรอืใชง้านอนิเทอรเ์นต็
อย ู่

● ตรวจสอบวา่การทาํงานอื่นทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดหรอืไม ่ตรวจสอบจอแสดงผลหรอืคอมพวิเตอรเ์พ ื่อดขูอ้ความแสดงขอ้ผดิ
พลาดซ ึง่จะใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับปญหาและวธิกีารแก ้ ไขปญหา หากเกดิขอ้ผดิพลาด เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถรบัหรอืสง่โทรสาร
ไดจ้นกวา่จะมกีารแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดน้ันแลว้

● การเช ื่อมตอ่สายโทรศพัทอ์าจมเีสยีงรบกวน สายโทรศพัทท์ ีม่คีณุภาพเสยีงตํ่า (มเีสยีงรบกวน) อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโ
ทรสารได้ ตรวจสอบคณุภาพเสยีงของสายโทรศพัท โ์ดยเสยีบโทรศพัทเ์ขา้กับแจค็เสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นังและฟงวา่มเีสยีงด
ังคงท ีห่รอืมเีสยีงรบกวนหรอืไม่ หากไดย้นิเสยีงรบกวน ใหปิ้ด Error Correction Mode (โหมดแก้ ไขขอ้ผิดพลาด) (ECM) 
และลองสง่โทรสารใหมอ่กีครัง้ หากปญหายังคงมอีย ู่ ใหต้ดิตอ่บรษัิทโทรศพัท ์

● หากคณุใชบ้รกิารระบบ DSL (Digital Subscriber Line) ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ช ื่อมตอ่ตัวแยกสญัญาณ DSL แลว้ มฉิะน้ันจะไม่
สามารถใช ้ โทรสารได ้

● ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่เขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง ซ ึง่ตัง้คา่ไวส้าํหรบัโทรศพัทแ์บบดจิติอล วธิกีาร
ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดจิติอลหรอืไม ่ทาํได ้ โดยการเช ื่อมตอ่โทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกตเิขา้กับสายโทรศพัท ์
แลว้ฟงเสยีงสญัญาณ หากคณุไม่ ไดย้นิเสยีงสญัญาณปกต ิอาจเป็นไป ไดว้า่สายโทรศพัทตั์ง้คา่ไวส้าํหรบัโทรศพัทร์ะบบ
ดจิติอล
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● หากคณุกาํลังใชทั้ง้อปุกรณแ์ปลงสญัญาณ/อะแดปเตอรขั์ว้ตอ่ของโทรศพัทภ์ายใน (PBX) หรอืเครอืขา่ยบรกิารส ือ่สารรว่ม
ระบบดจิทัิล (Integrated Services Digital Network - ISDN) โปรดตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับพอรต์ท ี่
ถกูตอ้งแลว้ และอะแดปเตอรขั์ว้ตอ่ไดร้บัการตัง้คา่เป็นประเภทสวติชท์ ีถ่กูตอ้งสาํหรบัประเทศ/พ ืน้ท ีข่องคณุ ถา้เป็นไป ได ้

● หากเคร ือ่งพมิพ ์ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกับบรกิาร DSL โมเดม็ DSL อาจจะตอ่ลงดนิไมถ่กูตอ้ง หากโมเดม็ DSL ไม่ ไดต้อ่ลงดนิ
อยา่งถกูตอ้ง อาจทาํใหเ้กดิเสยีงรบกวนในสายโทรศพัท ์สายโทรศพัทท์ ีม่คีณุภาพเสยีงตํ่า (มเีสยีงรบกวน) อาจกอ่ใหเ้กดิ
ปญหาในการรบัสง่โทรสารได้ คณุสามารถตรวจสอบคณุภาพเสยีงของสายโทรศพัท โ์ดยเสยีบโทรศพัทเ์ขา้กับแจค็เสยีบสาย
โทรศพัทท์ ีผ่นังและฟงวา่มเีสยีงดังคงท ีห่รอืมเีสยีงรบกวนหรอืไม ่หากคณุไดย้นิเสยีงรบกวน ใหปิ้ดโมเดม็ DSL และถอดปลัก๊
ไฟออกอยา่งนอ้ย 15 นาท ีเปิดโมเดม็ DSL ใหมแ่ลว้ฟงเสยีงสญัญาณอกีครัง้

หมายเหตุ: ในอนาคต คณุอาจไดย้นิเสยีงสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทอ์กี หากเคร ือ่งพมิพห์ยดุรบัและสง่โทรสาร ใหท้าํ
ซํา้ขัน้ตอนนี้

หากยังคงมสีญัญาณเสยีงรบกวนในสายโทรศพัท ์โปรดตดิตอ่บรษัิทโทรศพัทข์องคณุ หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการ
ปิดโมเดม็ DSL โปรดตดิตอ่ขอรบับรกิารจากบรษัิท DSL ของคณุ

● หากคณุใชตั้วแยกสายโทรศพัท ์อาจกอ่ใหเ้กดิปญหาในการโทรสารได้ (ตลับแยกสายโทรศพัทค์อืตัวเช ื่อมตอ่สายสองเสน้ท ี่
เสยีบอย ูกั่บชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ีผ่นัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับชอ่งเสยีบสายโทรศพัทท์ ี่
ผนังโดยตรง

เครือ่งพิมพ ์ ไมส่ามารถรบัโทรสาร แต่สามารถสง่โทรสารได้

● หากคณุไม่ ได ้ ใชบ้รกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุสมบัต ิDistinctive Ring (เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ) 
บนเคร ือ่งพมิพถ์กูตัง้คา่เป็น เสยีงกริง่มาตรฐานท้ังหมด

● หาก Auto Answer (ตอบรบัอัตโนมัติ) ถกูตัง้คา่ไวเ้ป็น Off (ปิด) คณุจาํเป็นตอ้งรบัโทรสารดว้ยตนเอง ไมเ่ชน่น้ัน
เคร ือ่งพมิพจ์ะไมร่บัโทรสาร

● หากคณุมบีรกิารขอ้ความเสยีงท ี่ ใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดยีวกันกับโทรสาร คณุตอ้งรบัโทรสารดว้ยตนเองโดยไม่ ใชก้ารรบัแบบ
อัตโนมัต ิซ ึง่หมายความวา่ ทา่นตอ้งอย ูค่อยรบัสารโทรสารท ีเ่ขา้มา

● หากคณุใช ้ โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกับเคร ือ่งพมิพ ์ ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ซอฟตแ์วรท์ ีม่า
พรอ้มกับโมเดม็ของคณุไม่ ไดถ้กูตัง้คา่ไวเ้พ ื่อรบัโทรสารแบบอัตโนมัต ิโมเดม็ท ีถ่กูตัง้คา่เพ ื่อรบัโทรสารโดยอัตโนมัตจิะใชส้าย
โทรศพัทเ์พ ื่อรบัโทรสารท ีส่ง่เขา้มาทัง้หมด ซ ึง่จะทาํใหเ้คร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัสายโทรสารเขา้

● หากคณุใชเ้คร ือ่งตอบรบัท ี่ ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ คณุอาจจะประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอ่ไปนี้:

– เคร ือ่งตอบรบัของคณุอาจจะไม่ ไดร้บัการตัง้คา่เพ ื่อใชง้านกับเคร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง

– ขอ้ความท ีส่ง่ออกไปอาจยาวหรอืดังเกนิกวา่ท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะตรวจพบสญัญาณโทรสารได ้ซ ึง่อาจทาํใหก้ารเช ื่อมตอ่ของ
เคร ือ่งสง่โทรสารหลดุได ้

– เคร ือ่งตอบรบัของคณุอาจมชีว่งเงยีบไมน่านพอท ีจ่ะใหเ้คร ือ่งพมิพต์รวจพบสญัญาณโทรสารไดห้ลังจากสง่ขอ้ความออก
ไป ปญหานี้มักจะเกดิข ึน้กับเคร ือ่งตอบรบัแบบดจิติอล

การดาํเนนิการดังตอ่ไปนี้อาจชว่ยคณุในการแก ้ ไขปญหาเหลา่นี้ ได้: 

– เม ื่อเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุใชส้ายโทรศพัทส์ายเดยีวกันกับสายโทรศพัทท์ ีค่ณุใชส้าํหรบัโทรสาร ใหล้องเช ื่อมตอ่
เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยตรง

– ตรวจสอบวา่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหร้บัโทรสารอัตโนมัติ
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– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) ถกูตัง้คา่ใหม้จีาํนวนเสยีงเรยีกเขา้มากกวา่จาํนวนเสยีง
เรยีกเขา้ของเคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

– ถอดสายเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทอ์อก แลว้ลองรบัโทรสาร หากสามารถรบัโทรสารไดเ้ม ื่อไมม่เีคร ือ่งตอบรบั แสดงวา่
เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทอ์าจเป็นสาเหตขุองปญหา

– เสยีบเคร ือ่งตอบรบัใหม ่และบันทกึขอ้ความท ีส่ง่ออกอกีครัง้ บันทกึขอ้ความท ี่ ใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาท ีพดูชา้ๆ ดว้ย
ระดับเสยีงเบาๆ เม ื่อบันทกึขอ้ความ เงยีบไวอ้ยา่งนอ้ย 5 วนิาทเีม ื่อพดูขอ้ความของคณุเสรจ็แลว้ ไมค่วรมเีสยีงรบกวน
ใดๆ เกดิข ึน้ขณะบันทกึขอ้ความเสยีงในชว่งท ีค่ณุเงยีบอย ู ่ลองรบัโทรสารอกีครัง้

หมายเหตุ: เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัตดิจิติอลบางรุน่ อาจจะเกบ็เสยีงเงยีบท ีบั่นทกึไวห้ลังจากการสง่ขอ้ความออกของ
คณุเสรจ็ส ิน้ ฟงขอ้ความสง่ออกของคณุเพ ื่อตรวจสอบ

● หากเคร ือ่งพมิพ ์ใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกับอปุกรณ ์โทรศพัทป์ระเภทอื่น เชน่ เคร ือ่งตอบรบั โมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร ์
หรอืกลอ่งสวติชแ์บบหลายพอรต์ ระดับสญัญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสญัญาณอาจลดลงไดห้ากคณุใชต้ลับแยกสาย
หรอืเช ื่อมตอ่สายเคเบลิพเิศษเพ ื่อขยายความยาวของสายโทรศพัท ์สญัญาณโทรสารท ีล่ดลงอาจทาํใหเ้กดิปญหาได ้ ในร
ะหวา่งการรบัโทรสาร

ในการตรวจสอบวา่อปุกรณอ์ื่นกอ่ใหเ้กดิปญหาหรอืไม่ ใหถ้อดสายอปุกรณทั์ง้หมดท ีเ่ช ื่อมตอ่อย ู ่นอกจากเคร ือ่งพมิพอ์อกจาก
สายโทรศพัท ์จากน้ันลองรบัโทรสาร หากสามารถรบัโทรสารไดส้าํเรจ็โดยไมม่อีปุกรณอ์ื่น แสดงวา่อปุกรณอ์ื่นอยา่งนอ้ยหนึ่ง
ช ิน้เป็นสาเหตขุองปญหา ลองเพ ิม่อปุกรณก์ลับเขา้ไปทลีะหนึ่งอยา่ง และแตล่ะครัง้ใหล้องรบัโทรสาร จนกระทัง่ระบไุดว้า่
อปุกรณตั์วใดเป็นตน้เหตขุองปญหา

● หากคณุมรีปูแบบเสยีงเรยีกเขา้พเิศษสาํหรบัหมายเลขโทรสาร (โดยใชบ้รกิารเสยีงเรยีกเขา้เฉพาะจากบรษัิทโทรศพัทข์องคณุ) 
ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่คณุสมบัต ิDistinctive Ring (เสยีงเรยีกเขา้เฉพาะ) บนเคร ือ่งพมิพ ์ไวต้รงกัน

เครือ่งพิมพ ์ ไมส่ามารถสง่โทรสาร แต่สามารถรบัโทรสารได้

● เคร ือ่งพมิพอ์าจหมนุเบอร โ์ทรเรว็หรอืกระชัน้ชดิจนเกนิไป คณุอาจตอ้งใสเ่คร ือ่งหมายเวน้ระยะในการกดหมายเลข ตัวอยา่ง
เชน่ ถา้ตอ้งตอ่สายนอกกอ่นท ีจ่ะกดหมายเลขโทรศพัท ์คณุจะตอ้งใสเ่คร ือ่งหมายเวน้ระยะแลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์ถา้
หมายเลขโทรศพัทท์ ีต่อ้งการกดคอื 95555555 และเลข 9 คอืหมายเลขท ี่ ใชส้าํหรบัตอ่สายนอก คณุจะตอ้งใสเ่คร ือ่งหมาย
เวน้ระยะดังนี้: 9-555-5555 เวน้ชว่งสาํหรบัหมายเลขโทรสารท ีพ่มิพ โ์ดยกดเลอืก * ซํา้ ๆ จนเคร ือ่งหมายขดี (-) ปรากฏข ึน้
ท ีจ่อแสดงผล

นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่โทรสารได ้ โดยใชก้ารโทรดว้ยปุ่ มบนแผงควบคมุ เม ื่อทาํเชน่น้ัน ทา่นจะสามารถฟงเสยีงโ
ทรศพัท ์ไดข้ณะกดหมายเลข คณุสามารถกาํหนดจังหวะในการโทรออกไดแ้ละตอบรบัการแจง้เตอืนเม ื่อคณุโทรออก

● หมายเลขปลายทางท ีจ่ะสง่โทรสารมสีญัญาณไมถ่กูตอ้งหรอืเคร ือ่งรบัโทรสารเกดิปญหา คณุสามารถตรวจสอบได ้โดยลองโทร
หาหมายเลขโทรสารจากโทรศพัทแ์ละฟงสญัญาณโทรสาร หากไม่ ไดย้นิสญัญาณโทรสาร แสดงวา่เคร ือ่งรบัโทรสารอาจปิดอย ู่
หรอืไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่ไว ้หรอืบรกิารวอยซเ์มลอ์าจรบกวนสายโทรศพัทข์องผ ูร้บั คณุอาจขอใหผ้ ูร้บัโทรสารตรวจสอบเคร ือ่งรบัเพ ื่อ
หาขอ้บกพรอ่งท ีเ่กดิข ึน้

THWW รบัความชว่ยเหลอืในค ูม่อืนี้ 189



สญัญาณโทรสารถูกบันทึกท่ีเครือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

● เม ื่อเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทข์องคณุใชส้ายโทรศพัทส์ายเดยีวกันกับสายโทรศพัทท์ ีค่ณุใชส้าํหรบัโทรสาร ใหล้องเช ื่อมตอ่เคร ือ่ง
ตอบรบัโทรศพัทเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยตรง หากไมเ่ช ื่อมตอ่เคร ือ่งตอบรบัตามคาํแนะนํา เสยีงโทรสารอาจถกูบันทกึลงใน
เคร ือ่งตอบรบั

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ เคร ือ่งพมิพถ์กูตัง้คา่ใหร้บัโทรสารโดยอัตโนมัตแิละการตัง้คา่ Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา้) น้ัน
ถกูตอ้ง จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สาํหรบัเคร ือ่งพมิพค์วรมากกวา่จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้ของเคร ือ่งตอบรบั หากคณุตัง้คา่เคร ือ่งตอบ
รบัและเคร ือ่งพมิพ ์ใหม้จีาํนวนเสยีงเรยีกเขา้จาํนวนเทา่กัน อปุกรณทั์ง้ค ูจ่ะตอบรบั และสญัญาณโทรสารจะถกูบันทกึไวบ้น
เคร ือ่งตอบรบั

● ตัง้คา่เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ ใหม้จีาํนวนเสยีงเรยีกเขา้นอ้ยลงและใหเ้คร ือ่งพมิพต์อบรบัดว้ยจาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุท ี่
รองรบัได ้(จาํนวนเสยีงเรยีกเขา้สงูสดุจะแตกตา่งกันไปตามประเทศ/ภมูภิาค) สาํหรบัการตัง้คา่นี้ เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัตจิะรบั
สาย และเคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบสายน้ัน หากเคร ือ่งพมิพพ์บวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร ือ่งจะรบัโทรสาร หากเป็นสาย
สนทนา เคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัตจิะบันทกึขอ้ความไว ้

คอมพิวเตอร ์ ไมส่ามารถรบัแฟกซ ์ ได้ (HP Digital Fax)

● คอมพวิเตอรท์ ีเ่ลอืกไวร้บัโทรสารปิดอย ู ่ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรท์ ีเ่ลอืกไวร้บัโทรสารเปิดอย ูต่ลอดเวลา

● คอมพวิเตอรแ์ตล่ะเคร ือ่งจะไดร้บัการกาํหนดคา่สาํหรบัการตัง้คา่และรบัโทรสาร รวมทัง้มเีคร ือ่งใดเคร ือ่งหนึ่งอาจปิดอย ู ่หาก
คอมพวิเตอร ์ไดร้บัโทรสารซ ึง่แตกตา่งจากเคร ือ่งท ีเ่คยใชตั้ง้คา่ คอมพวิเตอรทั์ง้สองเคร ือ่งควรเปิดอย ูต่ลอด

● ไม่ ไดเ้ปิดใชง้าน HP Digital Fax หรอืไม่ ไดก้าํหนดคา่ใหค้อมพวิเตอรร์บัแฟกซ ์ เปิดใชง้าน HP Digital Fax และตรวจสอบวา่
กาํหนดคา่คอมพวิเตอร ์ไวเ้พ ื่อรบัแฟกซ ์

ปญหาเครอืขา่ยและการเชื่อมต่อ
คณุตอ้งการทาํอะไร

● แก้ ไขปญหาการเช ื่อมตอ่ไรส้าย

● แก้ ไขปญหาการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct 

● แก้ ไขปญหาการเช ื่อมตอ่ Ethernet 

แก้ ไขปญหาการเชื่อมต่อไรส้าย

เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

● คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน

● ตรวจสอบการกาํหนดคา่เครอืขา่ยหรอืพมิพร์ายงานการทดสอบระบบไรส้ายเพ ื่อชว่ยในการวนิจิฉัยปญหาการเช ื่อมตอ่เครอืข
า่ย

1. จากหนา้จอหลัก ใหแ้ตะ  (Wireless (ไรส้าย)) แลว้แตะ  ( Settings (การต้ังคา่) )

2. แตะ Print Reports (พมิพร์ายงาน) จากน้ันแตะ Network Configuration Page (หนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย) 
หรอื Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไรส้าย)

ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบนสดุของรายงานการทดสอบเครอืขา่ยไรส้าย เพ ื่อดวูา่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิข ึน้ระหวา่งการ
ทดสอบหรอืไม่
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○ ดทู ีส่ว่น ผลการวินิจฉัย สาํหรบัการทดสอบทัง้หมดท ีด่าํเนนิการไป เพ ื่อตรวจดวูา่เคร ือ่งพมิพข์องคณุผา่นการ
ทดสอบหรอืไม่

○ จากสว่น การกําหนดคา่ปจจุบัน ใหค้น้หาช ื่อเครอืขา่ย (SSID) ซ ึง่เคร ือ่งพมิพข์องคณุกาํลังเช ื่อมตอ่อย ู่ ใน
ปจจบัุน ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืของ
คณุ

● ใชเ้คร ือ่งมอืแก ้ ไขปญหาออนไลนข์อง HP เพ ื่อแก ้ ไขปญหาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ โปรดดทู ี ่รบัความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไข
ปญหาออนไลนข์อง HP

แก้ ไขปญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อยนืยันวา่ Wi-Fi Direct เปิดอย ู่

▲ จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอ เพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่
(Wi-Fi Direct)

2. จากคอมพวิเตอร ์ไรส้ายหรอือปุกรณพ์กพาของคณุ เปิดการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi คน้หาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อ Wi-Fi Direct ของ
คอมพวิเตอรข์องคณุ

3. ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ถา้คณุตอ้งการใชอ้ปุกรณพ์กพา ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้แอพสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใชง้านรว่มกันไดแ้ลว้ สาํหรบัขอ้มลู
เพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการพมิพจ์ากอปุกรณพ์กพา โปรดเขา้ไปท ี ่www.hp.com/global/us/en/eprint/
mobile_printing_apps.html

แก้ ไขปญหาการเชื่อมต่อ Ethernet 

ตรวจสอบส ิง่ตอ่ไปนี้:

● เครอืขา่ยทาํงานเป็นปกต ิและฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ู่

● เช ื่อมตอ่สายเคเบลิอเีทอรเ์นต็ไวอ้ยา่งถกูตอ้งระหวา่งเคร ือ่งพมิพกั์บเราเตอร ์ เสยีบสายเคเบลิอเีทอรเ์นต็ไว ้ ในพอรต์อเีทอรเ์นต็
บนเคร ือ่งพมิพ ์ และไฟท ีอ่ย ู่ ใกลกั้บตัวเช ื่อมตอ่จะตดิสวา่งข ึน้ เม ื่อเช ื่อมตอ่แลว้

● โปรแกรมป้องกันไวรสั รวมทัง้โปรแกรมป้องกันสปายแวร ์ ไมส่ง่ผลตอ่การเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยของคณุเขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ หาก
คณุทราบวา่ซอฟตแ์วรป้์องกันไวรสัหรอืไฟรว์อลลก์าํลังขัดขวางไม่ ใหค้อมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์ ใชต้วัแก้
ปญัหาไฟร์วอลล์เบือ้งตน้ออนไลน์ของ HP เพ ื่อชว่ยแก ้ ไขปญหา

● HP Print and Scan Doctor

เรยีกใชง้าน HP Print and Scan Doctor เพ ื่อแก ้ ไขปญหาโดยอัตโนมัติ ยทูลิติ ีจ้ะพยายามวนิจิฉัยและแก ้ ไขปญหาให้ HP 
Print and Scan Doctor อาจใชง้านไม่ ได ้ ในบางภาษา

ปญหาเก่ียวกับฮารด์แวรข์องเครือ่งพิมพ์

เครือ่งพิมพห์ยุดทํางานโดยไมท่ราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช ื่อมตอ่ไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายไฟของเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เขา้กับเตา้เสยีบไฟฟ้าท ี่ ใชก้ารไดแ้น่นสนทิ
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การปรบัตําแหน่งหัวพิมพผ์ิดพลาด

● หากกระบวนการปรบัแนวลม้เหลว ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุมกีารใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ ไว ้ ในถาดป้อน
กระดาษแลว้ หากคณุมกีารใสก่ระดาษส ี ไว ้ ในถาดป้อนกระดาษเม ื่อคณุทาํการปรบัหัวพมิพ ์ จะไมส่ามารถทาํการปรบัแนวได ้

● หากการปรบัตาํแหน่งยังคงผดิพลาดอกี คณุอาจตอ้งทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ หรอืตัวเซน็เซอรอ์าจเสยี ดวูธิกีารทาํความ
สะอาดหัวพมิพ ์ไดจ้าก การบาํรงุรกัษาหัวพมิพแ์ละตลับหมกึพมิพ ์

● หากการทาํความสะอาดหัวพมิพยั์งไมส่ามารถแก ้ ไขปญหาได้ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร HP ไปท ี ่www.support.hp.com 
เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแกป้ญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได้ เม ื่อมขีอ้ความแจง้ ใหเ้ลอืกประเทศ/
ภมูภิาคของคณุ แลว้คลกิ รายชื่อติดต่อของ HP ท้ังหมด เพ ื่อขอขอ้มลูการโทรตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

วิธกีารแก้ ไขปญหาเครือ่งพิมพ ์ ไมทํ่างาน

ดาํเนนิการขัน้ตอนดังตอ่ไปนีจ้นเสรจ็สมบรูณเ์พ ื่อแก ้ ไขปญหาเคร ือ่งพมิพ ์ไมท่าํงาน:

1. กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์

2. ถอดปลัก๊ไฟออก แลว้เสยีบปลัก๊ไฟอกีครัง้

3. กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ ื่อเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากยังคงมปีญหาอย ู่ ใหจ้ดรหัสขอ้ผดิพลาดท ีอ่ย ู่ ในขอ้ความ จากน้ันใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ
การตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP โปรดด ูฝ่ายสนับสนุนของ HP
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ทําความเขา้ใจรายงานเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถพมิพร์ายงานตอ่ไปนี้เพ ื่อชว่ยแก ้ ไขปญหาเบ ือ้งตน้ของเคร ือ่งพมิพ์

● Printer Status Report (รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพ)์

● หนา้การตัง้คา่เครอืขา่ย

● Print Quality Report (รายงานคณุภาพการพมิพ)์

● รายงานการทดสอบแบบไรส้าย

● รายงานการทดสอบการเขา้ถงึเวบ็

หากต้องการพิมพร์ายงานเครือ่งพิมพ ์

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะหรอืปดแทบ็ท ีด่า้นบนของหนา้จอลงเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ แตะ ( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก รายงาน

3. เลอืกรายงานเคร ือ่งพมิพท์ ีจ่ะพมิพ ์

Printer Status Report (รายงานสถานะเครือ่งพิมพ)์
ใชร้ายงานสถานะเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อดขูอ้มลูปจจบัุนของเคร ือ่งพมิพแ์ละสถานะของตลับหมกึพมิพ ์และยังสามารถใชร้ายงานสถานะ
เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อชว่ยคณุในการแก ้ ไขปญหาท ีเ่กดิข ึน้กับเคร ือ่งพมิพ ์ไดอ้กีดว้ย

นอกจากนี้ รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพยั์งมบัีนทกึเหตกุารณล์า่สดุดว้ย

หากคณุตอ้งการตดิตอ่ HP ควรพมิพ ์ Printer Status Report (รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพ)์ ออกมาไวก้อ่นการตดิตอ่เพ ื่อประโยชน ์
ในการรบับรกิาร

หน้าการต้ังคา่เครอืขา่ย
หากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถพมิพห์นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ยเพ ื่อดกูารตัง้คา่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์ และ
รายการเครอืขา่ยท ีต่รวจพบโดยเคร ือ่งพมิพข์องคณุ หนา้สดุทา้ยของรายงานแสดงรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีต่รวจพบไดทั้ง้หมดใน
บรเิวณ รวมทัง้ความแรงของสญัญาณและชอ่งสญัญาณที่ ใช ้ซ ึง่จะชว่ยใหค้ณุเลอืกชอ่งสญัญาณสาํหรบัเครอืขา่ยของคณุท ี่ ไม่ ไดม้ ี
การใชกั้นอยา่งคับค่ังโดยเครอืขา่ยอื่นๆ (ซ ึง่จะทาํใหป้ระสทิธภาพการทาํงานของเครอืขา่ยดขี ึน้)

หมายเหตุ: หากตอ้งการรบัรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีต่รวจพบในพ ืน้ท ี ่จะตอ้งเปิดใชค้ล ื่นสญัญาณวทิยแุบบไรส้ายในเคร ือ่งพมิพ ์ 
หากมกีารปิดอย ู ่หรอืมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชอ้เีทอรเ์นต็ จะไมม่กีารแสดงรายการนี้

คณุสามารถใชห้นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ยเพ ื่อชว่ยแก ้ ไขปญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยได้ หากคณุตอ้งตดิตอ่ HP จะเป็นการดกีวา่ท ี่
จะพมิพห์นา้นี้ออกมาไวก้อ่นท ีจ่ะตดิตอ่ไป
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Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์
ปญหาคณุภาพการพมิพอ์าจมาจากหลายสาเหตุ - การตัง้คา่ซอฟตแ์วร ์ ไฟลร์ปูภาพท ี่ ไมด่ ีหรอืเป็นท ีร่ะบบการพมิพเ์อง หากคณุไม่
พอใจในคณุภาพงานพมิพข์องคณุ สามารถใชห้นา้รายงานคณุภาพงานพมิพเ์พ ื่อชว่ยในการระบวุา่ ระบบการพมิพท์าํงานอยา่งถกู
ตอ้งหรอืไม่

รายงานการทดสอบแบบไรส้าย
เม ื่อคณุพมิพร์ายงานการทดสอบระบบไรส้าย จะมกีารเรยีกใชก้ารทดสอบหลายรายการ เพ ื่อตรวจสอบสถานะตา่งๆ ของการเช ื่อมตอ่
ระบบไรส้ายสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ รายงานจะแสดงผลลัพธข์องการทดสอบ หากตรวจพบปญหาใดๆ จะมกีารแสดงขอ้ความพรอ้มวธิ ี
การแก ้ ไขไว ้ ในรายงาน จะมกีารแสดงรายละเอยีดการกาํหนดคา่หลักสาํหรบัระบบไรส้ายบางรายการไวท้ ีส่ว่นลา่งของรายงาน

รายงานการทดสอบการเขา้ถึงเว็บ
พมิพร์ายงานการเขา้ใชเ้วบ็เพ ื่อชว่ยช ีบ้อกปญหาสภาพการเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ซ ึง่อาจสง่ผลตอ่บรกิารทางเวบ็
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การแก้ ไขปญหาผา่นบรกิารทางเว็บ
หากคณุมปีญหาในการใช้ Web Services เชน่ HP ePrint และแอพพลเิคชันการพมิพ ์ ใหต้รวจสอบรายละเอยีดตอ่ไปนี้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ใชส้าย (อเีธอรเ์นต็) หรอืแบบไรส้าย

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถใชค้ณุลักษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่โดยใชส้าย USB

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตดิตัง้การอัพเดตของผลติภัณฑล์า่สดุไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● หากคณุกาํลังเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพผ์า่นสาย Ethernet ใหต้รวจสอบวา่คณุไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชส้ายโทรศพัท ์
หรอืสายไขวเ้พ ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ย และสาย Ethernet เช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพแ์น่นดแีลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เตมิ โปรดดทู ี ่ปญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● หากคณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เครอืขา่ยไรส้ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● หากคณุใช ้HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอยีดตอ่ไปนี้

– ตรวจสอบวา่ท ีอ่ย ูอ่เีมลของเคร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง

– ตรวจสอบวา่ท ีอ่ย ูอ่เีมลของเคร ือ่งพมิพเ์ป็นท ีอ่ย ูเ่ดยีวท ีแ่สดงอย ู่ ในบรรทัด “To” (ถงึ) ของขอ้ความอเีมล หากมที ีอ่ย ู่
อเีมลอื่นแสดงอย ู่ ในบรรทัด “To” (ถงึ) ส ิง่ท ีแ่นบท ีค่ณุกาํลังสง่อาจพมิพ ์ไม่ ได ้

– ตรวจสอบวา่คณุกาํลังสง่เอกสารท ีต่รงตามขอ้กาํหนดของ HP ePrint หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้ ไปท ี ่HP 
Connected (อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านไซตน์ี้ ได ้ ในทกุประเทศ/ภมูภิาค) 

● หากเครอืขา่ยของคณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซเีม ื่อเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ ตรวจสอบวา่การตัง้คา่พรอ็กซที ีค่ณุกาํลังป้อนน้ันถกูตอ้ง

– ตรวจสอบการตัง้คา่ท ีถ่กูใช ้ โดยเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีค่ณุใชอ้ย ู ่(เชน่ Internet Explorer, Firefox, หรอื Safari) 

– ตรวจสอบกับผ ูด้แูลระบบ IT หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่ไฟรว์อลลข์องคณุ

หากมกีารเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่พรอ็กซที ี่ ไฟรว์อลลข์องคณุใชง้านอย ู ่คณุตอ้งอัพเดตการตัง้คา่เหลา่นีจ้ากแผงควบคมุ
เคร ือ่งพมิพห์รอืเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว หากการตัง้คา่เหลา่นี้◌้ไม่ ไดร้บัการอัพเดต คณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารทางเวบ็
ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

คําแนะนํา: สาํหรบัวธิ ี ใชเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่และการใชบ้รกิารทางเวบ็ ให ้ ไปท ี ่HP Connected (อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้าน
ไซตน์ี้ ได ้ ในทกุประเทศ/ภมูภิาค)
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ดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์
คณุตอ้งการทาํอะไร

● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

● การทาํความสะอาดตัวเคร ือ่งภายนอก 

● ทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษ

● การบาํรงุรกัษาหัวพมิพแ์ละตลับหมกึพมิพ ์

ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์
ฝุ่ นหรอืส ิง่สกปรกท ีเ่กาะอย ูบ่นกระจกสแกนเนอร ์ แผน่รองฝาสแกนเนอร ์ หรอืกรอบสแกนเนอร ์ อาจทาํใหป้ระสทิธภิาพในการ
ทาํงานชา้ลง ลดคณุภาพของการสแกน และสง่ผลตอ่ความถกูตอ้งของคณุสมบัตบิางอยา่ง เชน่ การปรบัขนาดของสาํเนาใหพ้อดกัีบ
กระดาษบางขนาด

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

คําเตือน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออก

จากเตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก
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2. ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละแผน่รองฝาโดยใชผ้า้นุ่มและไมม่ขีนท ีฉี่ดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกออ่นๆ

ขอ้ควรระวัง: ใชนํ้า้ยาทาํความสะอาดกระจกทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรเ์ทา่น้ัน หลกีเล ี่ยงนํา้ยาทาํความสะอาดท ีม่ ี
สว่นผสมของสารกัดกรอ่น อะซ ีโตน เบนซนิ และคารบ์อนเตตราคลอไรด ์สารเหลา่นีจ้ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกับกระจก
สแกนเนอร ์ หลกีเล ี่ยงการใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ เนื่ องจากจะท ิง้ร ิว้รอยไวบ้นกระจกสแกนเนอร ์ได ้

ขอ้ควรระวัง: อยา่ฉีดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยตรง หากใชนํ้า้ยาทาํความสะอาดกระจก
มากเกนิไป นํา้ยาอาจจะไหลซมึส ูด่า้นลา่งของกระจกสแกนเนอรแ์ละทาํความเสยีหายใหกั้บสแกนเนอร ์ได ้

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์ และเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

การทําความสะอาดตัวเครือ่งภายนอก 

คําเตือน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม เปิด/ปิด  และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า

กอ่น

ใชผ้า้นุ่มท ี่ ไaมม่ขียุ ชบุนํา้ใหห้มาด เชด็ทาํความสะอาดฝุ่ น รอยเป้ือน และคราบสกปรกบนตัวเคร ือ่ง ระวังอยา่ใหนํ้า้เขา้ไปภายใน
เคร ือ่งพมิพ ์ และแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

ทําความสะอาดตัวป้อนกระดาษ
ถา้ตัวป้อนกระดาษดงึกระดาษครัง้ละหลายแผน่หรอืไมด่งึกระดาษธรรมดา คณุอาจตอ้งทาํความสะอาดลกูกล ิง้และแผน่ค่ัน

วิธกีารทําความสะอาดลูกกล้ิงหรอืแผน่ค่ัน

คําเตือน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออก

จากเตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. นํากระดาษตน้ฉบับออกจากถาดป้อนกระดาษ
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2. ยกฝาครอบตัวป้อนกระดาษข ึน้

วธินีีจ้ะทาํใหเ้ขา้ถงึลกูกล ิง้ (1) และแผน่ค่ัน (2) ไดง้า่ย

1 ลกูกล ิง้

2 แผน่ค่ัน

3. ใชผ้า้สะอาดท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้ใหห้มาด จากน้ันบดิผา้ใหแ้หง้

4. ใชผ้า้น้ันเชด็ส ิง่ท ีต่กคา้งอย ู่ ในลกูกล ิง้ หรอืแผน่ค่ัน

หมายเหตุ: หากส ิง่ท ีต่กคา้งไมห่ลดุออกมาเม ื่อใชนํ้า้ ใหล้องใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตัวป้อนกระดาษ

การบาํรุงรกัษาหัวพิมพแ์ละตลับหมกึพิมพ ์
หากคณุเคยประสบปญหาเก ี่ยวกับการพมิพม์าแลว้ คณุอาจพบปญหาท ีเ่กดิจากหัวพมิพ์ คณุควรดาํเนนิการตามหัวขอ้ตอ่ไปนี้เม ื่อม ี
คาํแนะนําใหป้ฏบัิตเิทา่น้ัน เพ ื่อเป็นการแก ้ ไขปญหาเก ี่ยวกับคณุภาพงานพมิพ์

การทาํขัน้ตอนการปรบัตาํแหน่งและการทาํความสะอาดโดยไมจ่าํเป็นอาจทาํใหส้ ิน้เปลอืงหมกึพมิพ ์ และเป็นเหตใุหต้ลับหมกึมอีายุ
การใชง้านสัน้ลง
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● ทาํความสะอาดหัวพมิพถ์า้ส ิง่ท ีพ่มิพอ์อกมาเป็นเสน้ร ิว้หรอืมสีที ี่ ไมถ่กูตอ้งหรอืขาดหายไป

การทาํความสะอาดมสีามขัน้ตอน แตล่ะขัน้ตอนใชเ้วลาประมาณสองนาท ีใชก้ระดาษหนึ่งแผน่ และใชป้รมิาณหมกึเพ ิม่ข ึน้ 
หลังจากทาํแตล่ะขัน้ตอนแลว้ ใหต้รวจสอบคณุภาพของงานพมิพท์ ี่ ได ้ควรเร ิม่ทาํความสะอาดในขัน้ตอนตอ่ไปเฉพาะกรณีท ี่
งานพมิพม์คีณุภาพไมด่ ี

หากคณุภาพงานพมิพยั์งคงดไูมด่หีลังจากท ีค่ณุทาํความสะอาดครบทกุขัน้ตอนแลว้ ใหล้องปรบัแนวหัวพมิพ ์ หากยังพบ
ปญหาคณุภาพการพมิพห์ลังจากทาํความสะอาดและปรบัตาํแหน่งแลว้ กรณุาตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เตมิ โปรดดทู ี ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP

● ปรบัแนวหัวพมิพเ์ม ื่อหนา้สถานะของเคร ือ่งพมิพแ์สดงเสน้ร ิว้ หรอืเสน้สขีาวตลอดชว่งส ี ใดๆ หรอืหากคณุมปีญหาเก ี่ยวกับค
ณุภาพงานพมิพส์าํหรบังานพมิพข์องคณุ

เคร ือ่งพมิพจ์ะปรบัตาํแหน่งหัวพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ ในระหวา่งการตดิตัง้ครัง้แรก

หมายเหตุ: การทาํความสะอาดจะส ิน้เปลอืงหมกึ ดังน้ัน ใหท้าํความสะอาดหัวพมิพเ์ม ื่อจาํเป็นเทา่น้ัน กระบวนการทาํความสะอาด
จะใชเ้วลาสกัคร ูห่นึ่ง อาจจะมเีสยีงดังเกดิข ึน้ในขณะทาํความสะอาด

ให ้ ใชป้ ุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ในการปิดใชเ้คร ือ่งพมิพเ์สมอ การปิดเคร ือ่งพมิพ ์ไมถ่กูตอ้งอาจทาํใหเ้กดิปญหาคณุภาพการพมิพ ์ได้

หากต้องการทําความสะอาดหรอืปรบัแนวหัวพิมพ ์

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

3. สมัผัสท ี ่การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์เลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ และจากน้ัน ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คณุทาํเชน่เดยีวกันน้ันไดจ้ากซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP หรอืเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) การเขา้ใช ้
ซอฟตแ์วรน์ีห้รอื EWS ใหด้ ูเปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP(Windows) หรอื เปิด Embedded Web Server
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คืนคา่เริม่ต้นและการต้ังคา่ด้ังเดิมจากโรงงาน
หากคณุปิดฟงกชั์น่การทาํงานบางสว่นหรอืแก ้ ไขคา่บางสว่นและตอ้งการคนืคา่ สามารถก ูค้นืคา่เคร ือ่งพมิพเ์ป็นคา่เร ิม่ตน้จาก
โรงงานหรอืคา่สาํหรบัเครอืขา่ย

หากต้องการเรยีกคืนฟงกช์นัการทํางานของเครือ่งพิมพท่ี์เลือกไว้กลับเป็นการต้ังคา่ด้ังเดิมจากโรงงาน

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์

3. กดเลอืก Restore (เรยีกคนื) 

4. แตะ เรยีกคืนการต้ังคา่

5. เลอืกหนึ่งในฟงกชั์นตอ่ไปนี้เพ ื่อคนืคา่การตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน: 

● Copy (ทาํสาํเนา)

● Scan (สแกน)

● โทรสาร

● Network (เครอืขา่ย)

กดเลอืก Restore (เรยีกคนื)

ขอ้ความจะปรากฎข ึน้เพ ื่อแจง้วา่การตัง้คา่จะไดร้บัการเรยีกคนื

6. กดเลอืก Restore (เรยีกคนื)

การเรยีกคืนคา่เริม่ต้นจากโรงงานของเครือ่งพิมพ ์

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์

3. กดเลอืก Restore (เรยีกคนื) 

4. กดเลอืก Restore Factory Defaults (เรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้ท ีก่าํหนดโดยโรงงาน)

ขอ้ความจะปรากฏข ึน้เพ ื่อแจง้วา่คา่เร ิม่ตน้จากโรงงานจะไดร้บัการเรยีกคนื

5. กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)

การกู้คืนคา่เครอืขา่ยเดิมของเครือ่งพิมพ ์

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก Network Setup (ตัง้คา่เครอืขา่ย) 
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3. กดเลอืก Restore Network Settings (เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ย)

ขอ้ความจะปรากฏข ึน้เพ ื่อแจง้วา่คา่เร ิม่ตน้เครอืขา่ยจะไดร้บัการเรยีกคนื

4. แตะ Yes (ใช)่

5. พมิพห์นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ยและตรวจสอบวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยไดถ้กูรเีซต็แลว้

หมายเหตุ: เม ื่อคณุรเีซต็การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ จะมกีารนําการตัง้คา่ระบบไรส้ายและอเีทอรเ์นต็ท ีก่าํหนดคา่ไวก้อ่นหนา้
ออก (เชน่ ระดับความเรว็ของลงิค ์หรอืท ีอ่ย ู ่IP) จะมกีารตัง้คา่ท ีอ่ย ู ่IP กลับเป็นโหมดอัตโนมัติ

คําแนะนํา: คณุสามารถเย ีย่มชมเวบ็ไซตก์ารสนับสนุนออนไลนข์อง HP ท ี ่www.support.hp.com เพ ื่อดขูอ้มลูและยทูลิติ ีท้ ี่
สามารถชว่ยคณุแก ้ ไขปญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได้

(Windows) เรยีกใช ้HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพแ์ละสแกน HP) เพ ื่อทาํการวเิคราะหแ์ละแก ้ ไขปญหาก
ารพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ แอพพลเิคชันนี้อาจม ี ให ้ ในบางภาษาเทา่น้ัน

หากต้องการใชก้ารรเีซต็เยน็เพ่ือเรยีกคืนการต้ังคา่

การรเีซต็เยน็จะเป็นการลบการตัง้คา่ทัง้หมดท ีผ่ ู้ ใชก้าํหนดคา่ไว ้รวมถงึรหัสผา่นผ ูด้แูลระบบท ีบั่นทกึไว ้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย งาน
ท ีจั่ดเกบ็ไว ้ประเภท/ภมูภิาคและภาษาท ีเ่ลอืกไว ้รายการในสมดุท ีอ่ย ู ่และขอ้มลูบัญชผี ู้ ใชบ้รกิารทางเวบ็

คณุสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ในกรณีท ีค่ณุตอ้งการขายเคร ือ่งพมิพห์รอืยกใหค้นอื่น และตอ้งการจัดการใหแ้น่ ใจวา่ไดท้าํการลบขอ้มลู
สว่นบคุคลทัง้หมดออก

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหส้มัผัสหรอืปดแทบ็ลงจากดา้นบนของหนา้จอเพ ื่อเปิดแดชบอรด์ และจากน้ัน ใหส้มัผัสท ี ่

( Setup (การต้ังคา่) )

2. กดเลอืก การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์

3. กดเลอืก Restore (เรยีกคนื) 

4. แตะ รเีซต็เยน็

จะมขีอ้ความปรากฏข ึน้ แจง้วา่ระบบจะเรยีกคนืการตัง้คา่ใดบา้ง

5. กดเลอืก Continue (ดาํเนนิตอ่)
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํหรบัขอ้มลูการอัพเดตผลติภัณฑแ์ละขอ้มลูสนับสนุนลา่สดุ โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตฝ่์ายสนับสนุนเคร ือ่งพมิพท์ ี ่
www.support.hp.com ฝ่ายสนับสนุนออนไลนข์อง HP มตัีวเลอืกหลายหลายรปูแบบในการชว่ยเหลอืเพ ื่อแก ้ ไขปญหาเ
คร ือ่งพมิพข์องคณุ:

● การแก้ ไขปญหา: การแก ้ ไขปญหาทัว่ไป

● ซอฟตแ์วร ์ไดรเวอร ์และเฟิรม์แวร:์ ดาวน ์โหลดซอฟตแ์วร ์ ไดรเวอรแ์ละเฟิรม์แวรท์ ีจ่าํเป็นสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

● วิธี ใชง้าน และ วิดี โอแนะนํา: วธิ ี ใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์

● ขอ้มลูผลติภัณฑ ์ค ูม่อืผ ู้ ใช ้ประกาศท ีส่าํคัญ และตัวเลอืกการสนับสนุนเพ ิม่เตมิ

ติดต่อ HP
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืจากฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิของ HP กรณุาไปท ี ่เว็บไซต์ตดิตอ่ฝ่ายสนบัสนุน สาํหรบัเลอืกใชง้านตัว
เลอืกการตดิตอ่ดังตอ่ไปนี้ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้สาํหรบัลกูคา้ท ียั่งอย ู่ ในชว่งประกัน (สาํหรบัลกูคา้ท ีห่มดประกัน อาจมคีา่ใช ้
จา่ยในการรบับรกิารจากตัวแทนของ HP):

แชทกับเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนของ HP หรอืเจา้หนา้ท ีเ่สมอืนของ HP ผา่นทางออนไลน ์

โทรหาเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP

เม ื่อตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรณุาเตรยีมขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● ช ื่อผลติภัณฑ ์(อย ูบ่นเคร ือ่งพมิพ)์

● หมายเลขผลติภัณฑ ์(อย ูข่า้งในฝาครอบตลับบรรจหุมกึ)

● หมายเลขผลติภัณฑ ์(อย ูด่า้นหลังหรอืดา้นลา่งของเคร ือ่งพมิพ)์

ลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์
ใชเ้วลาเพยีงไมก่ ี่นาท ี ในการลงทะเบยีน คณุกส็ามารถรบับรกิารไดร้วดเรว็ข ึน้ การสนับสนุนและการแจง้เตอืนการสนับสนุนของ
ผลติภัณฑท์ ีม่ปีระสทิธภิาพย ิง่ข ึน้ หากคณุไม่ ไดล้งทะเบยีนผลติภัณฑข์ณะตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุสามารถลงทะเบยีนไดทั้นทที ี ่
http://www.register.hp.com
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ตัวเลือกการรบัประกันอ่ืนๆ
สามารถเลอืกเพ ิม่ระยะสญัญาแผนการบรกิารสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ ไปท ี ่www.support.hp.com เลอืก
ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา แลว้หาตัวเลอืกการรบัประกันท ีข่ยายเวลาของเคร ือ่งพมิพค์ณุ
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10 ขอ้มูลทางเทคนิค

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ลักษณะเฉพาะ

● ประกาศขอ้บังคับ

● โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม
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ลักษณะเฉพาะ
หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดไปท ี ่www.support.hp.com เลอืกประเทศหรอืพ ืน้ท ีข่องคณุ คลกิ Product Support & 
Troubleshooting (บรกิารรองรบัและการแก ้ ไขปญหาเก ี่ยวกับผลติภัณฑ์) กรอกช ื่อท ีป่รากฏดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ัน
เลอืก Search (คน้หา) คลกิ Product information (ขอ้มลูผลติภัณฑ)์ จากน้ันคลกิ Product specifications (รายละเอยีด
ทางเทคนคิสาํหรบัผลติภัณฑ)์

ขอ้กําหนดเก่ียวกับระบบ

● สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับขอ้กาํหนดของซอฟตแ์วรแ์ละระบบ หรอืรลีสีและการสนับสนุนของระบบปฏบัิตกิารในอนาคต โปรด
เขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตบ์รกิารลกูคา้ออนไลนข์อง HP ท ี ่www.support.hp.com

ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับสภาพแวดล้อม

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

● ความช ืน้ในการทาํงาน: ความช ืน้สมัพัทธ ์ไมค่วบแน่น 15 ถงึ 80%

● สภาพการทาํงานท ีแ่นะนํา: 15° ถงึ 32° C (59° ถงึ 90° F)

● ความช ืน้สมัพัทธท์ ีแ่นะนํา: 20 ถงึ 80% โดยไมม่กีารควบแน่น

ความจุถาด 1

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

ความจุถาด 2 

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

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 30 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 80 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 50 แผน่

ความจุของถาดรบักระดาษออก

● กระดาษธรรมดา (60 ถงึ 105 g/m2 [16 ถงึ 28 ปอนด]์): สงูสดุ 100 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 30 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 80 แผน่

● แผน่กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 100 แผน่

ความจุของตัวป้อนกระดาษ:

● กระดาษธรรมดา (60 ถงึ 90 กรมั2 [16 ถงึ 24 ปอนด]์): สงูสดุ 35 แผน่
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ขนาดและน้ําหนักกระดาษ

ดรูายการขนาดกระดาษท ีร่องรบัไดจ้ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP

● Plain Paper (กระดาษธรรมดา): 60 ถงึ 105 กรมั/ตารางเมตร (16 ถงึ 28 ปอนด)์ 

● ซองจดหมาย: 75 ถงึ 90 กรมั/ตารางเมตร (20 ถงึ 24 ปอนด)์ 

● การด์: 163 ถงึ 200 g/m2 (90 ถงึ 110 ปอนด)์

● กระดาษภาพถา่ย: 220 ถงึ 300 g/m2 (60 ถงึ 80 ปอนด)์

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ ์

● ความเรว็ในการพมิพจ์ะแตกตา่งกันไปข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสารและรุน่ของเคร ือ่งพมิพ ์

● วธิกีาร: การพมิพอ์งิคเ์จต็แบบใชค้วามรอ้นโดยกาํหนดปรมิาณหมกึ

● ภาษา: PCL3 GUI

● ความละเอยีดในการพมิพ:์

สาํหรบัรายการความละเอยีดการพมิพท์ ี่ ไดร้บัการสนับสนุน โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตฝ่์ายสนับสนุนเคร ือ่งพมิพท์ ี ่
www.support.hp.com

● ระยะขอบการพมิพ:์

สาํหรบัการตัง้คา่ระยะขอบของส ือ่พมิพท์ ีแ่ตกตา่งกัน ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตฝ่์ายสนับสนุนเคร ือ่งพมิพท์ ี ่www.support.hp.com

ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําสาํเนา

● การประมวลผลภาพแบบดจิติอล

● ความเรว็ในการทาํสาํเนาจะแตกตา่งกันข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสารและรุน่ของเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสแกน

● ความละเอยีด: สงูสดุ 1200 x 1200 ppi ออพตคิอล

ดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับความละเอยีดในการสแกนไดจ้ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP

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

● ขนาดสแกนสงูสดุจากกระจกสแกนเนอร:์

– U.S. Letter (A): 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิว้)

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

● ขนาดสแกนสงูสดุจากตัวป้อนเอกสาร:

– สองดา้น (พมิพส์องดา้น): 210 x 297 มม. (8.27 x 11.69 นิว้)

– ดา้นเดยีว: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิว้)
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ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับโทรสาร

● สามารถใชกั้บโทรสารขาวดาํและโทรสารส ี ได ้

● การรบัและสง่โทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํา้อัตโนมัตกิรณีสายไมว่า่งไดม้ากถงึหา้ครัง้ (ข ึน้อย ูกั่บรุน่)

● โทรซํา้เม ื่อไมม่กีารตอบรบัโดยอัตโนมัตสิงูสดุหนึ่งครัง้ (ข ึน้อย ูกั่บรุน่)

● การยนืยันและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอ้มโหมดแก้ ไขขอ้ผดิพลาด

● การสง่ดว้ยความเรว็ 33.6 Kbps

● 4 วนิาท/ีหนา้ ดว้ยความเรว็ 33.6 Kbps (ข ึน้อย ูกั่บ ITU-T Test Image #1 ในระดับความละเอยีดมาตรฐาน) หนา้เอกสารท ีม่ ี
ความซับซอ้นมากข ึน้หรอืมคีวามละเอยีดสงูข ึน้อาจใชเ้วลาประมวลผลนานและใชห้น่วยความจาํมากข ึน้

● ระบบตรวจสอบเสยีงเรยีกเขา้พรอ้มการสบัเปล ี่ยนระหวา่งโทรสารและเคร ือ่งตอบรบัอัตโนมัติ

● ความละเอยีดของโทรสาร:

 ภาพถา่ย (จุดต่อน้ิว) คมชดัมาก (จุดต่อน้ิว) คมชดั (จุดต่อน้ิว) มาตรฐาน (จุดต่อน้ิว)

ขาวดาํ 205 x 196 (โทนสเีทา 8 บติ) 308 x 300 205 x 196 205 x 98

ส ี 205 x 200 205 x 200 205 x 200 205 x 200

● ขอ้กาํหนดเฉพาะของ Fax to PC (โทรสารไปยังพซี)ี

– ประเภทไฟลท์ ีส่นับสนุน: TIFF แบบไมบ่บีอัด

– ชนดิโทรสารท ีส่ามารถใช ้ ได:้ โทรสารขาวดาํ

จํานวนการพิมพข์องตลับหมกึพิมพ ์

● โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับจาํนวนการพมิพข์องตลับหมกึพมิพ โ์ดย
ประมาณ
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ประกาศขอ้บังคับ
เคร ือ่งพมิพม์คีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดเก ี่ยวกับผลติภัณฑจ์ากหน่วยงานท ีอ่อกขอ้บังคับตา่งๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ:

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเกาหล ี

● ประกาศเก ี่ยวกับการปฏบัิตติามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในญ ีป่ ุ่ น

● คาํแนะนําเก ี่ยวกับสายไฟ

● ประกาศเก ี่ยวกับสายไฟสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในญ ีป่ ุ่ น

● ประกาศวา่ดว้ยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน

● ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก ี่ยวกับสถานท ีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ครอืขา่ยโทรศพัท ์ในสหรฐัอเมรกิา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ครอืขา่ยโทรศพัท ์ในแคนาดา

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ครอืขา่ยโทรศพัท ์ในเยอรมัน

● ประกาศเก ี่ยวกับโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลยี

● ขอ้มลูเก ี่ยวกับกฎขอ้บังคับสาํหรบัผลติภัณฑ ์ไรส้าย 

หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ:
เพ ื่อวัตถปุระสงค ์ในการระบรุหัสประจาํตัวตามขอ้บังคับ จงึมกีารกาํหนดหมายเลขแบบจาํลองขอ้บังคับสาํหรบัผลติภัณฑข์องคณุ 
โปรดอยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขแบบจาํลองขอ้บังคับนี้กับช ื่อทางการตลาดหรอืหมายเลขผลติภัณฑ ์

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:
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● 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.

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.

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเกาหลี
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 

하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้กําหนด VCCI (คลาส B) สาํหรบัผู้ ใช้ ในญีปุ่่น

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅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

คําแนะนําเก่ียวกับสายไฟ
ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่แหลง่จา่ยไฟของคณุรองรบัอัตราแรงดันไฟฟ้าของผลติภัณฑ ์โดยคณุสามารถดขูอ้มลูอัตราแรงดันไฟฟ้าไดจ้าก
ฉลากของผลติภัณฑ ์ผลติภัณฑอ์าจใช ้100-240 Vac หรอื 200-240 Vac และ 50/60 Hz

ขอ้ควรระวัง: หากตอ้งการป้องกันการเกดิความเสยีหายตอ่ผลติภัณฑ ์ให ้ ใชเ้ฉพาะสายไฟท ี่ ใหม้าพรอ้มกับผลติภัณฑเ์ทา่น้ัน

ประกาศเก่ียวกับสายไฟสาํหรบัผู้ ใช้ ในญีปุ่่น
製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
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同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ประกาศวา่ด้วยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน
Geräuschemission

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

ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยุโรป

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

www.hp.eu/certificates (คน้หาจากช ื่อรุน่ของผลติภัณฑห์รอืหมายเลขแบบจาํลองบังคับ (RMN) ซ ึง่สามารถดไูดจ้ากฉลากแจง้
ขอ้บังคับ) 

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

ผลิตภัณฑท่ี์รองรบัการทํางานแบบไรส้าย

EMF

● ผลติภัณฑน์ี้ ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรบัความถ ี่สญัญาณวทิยตุามท ีก่าํหนด

หากมกีารทาํงานรว่มกับอปุกรณร์บัและสง่สญัญาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติ ใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ระดับการ
รบัคล ื่นวทิยเุป็นไปตามเง ื่อนไขของ EU

การใชง้านระบบไรส้ายในยุโรป

● สาํหรบัผลติภัณฑท์ ี่ ใชค้ล ื่นวทิย ุ802.11 b/g/n หรอื Bluetooth:

– ผลติภัณฑน์ี้ ใชง้านในคล ื่นความถ ีว่ทิยรุะหวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz โดยมรีะดับกาํลังสง่ท ี ่20 dBm (100 
mW) หรอืตํ่ากวา่

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

– ผลติภัณฑน์ี้ ใชง้านในคล ื่นความถ ีว่ทิยรุะหวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz และระหวา่ง 5170 MHz และ 5710 
MHz โดยมรีะดับกาํลังสง่ท ี ่20 dBm (100 mW) หรอืตํ่ากวา่

210 บท 10   ขอ้มลูทางเทคนคิ THWW

http://www.hp.eu/certificates


– ขอ้ควรระวัง: ระบบ LAN ไรส้าย IEEE 802.11x ท ีม่ยีา่นความถ ี่ 5.15-5.35 GHz น้ัน จาํกัด
การใชง้านไว ้เฉพาะภายในอาคารเทา่น้ัน สาํหรบัประเทศตามท ีป่รากฏในตาราง การใชร้ะบบ
งาน WLAN นีน้อกอาคารอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิปญหาสญัญาณรบกวนบรกิารคล ื่นวทิยอุ ื่นๆ ท ี่
มอีย ู่ ได ้

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใชเ้ครอืขา่ยโทรศพัท ์ ในแคนาดา
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d’Innovation, Science et 
Développement Economique Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation ISED qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été effectué dans 
le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d’Innovation, Science et 
Développement Economique Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun 
cas que l’appareil a été validé par Innovation, Science et Développement Economique Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées à la terre de la 
source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau sont, le cas 
échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones 
rurales.

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

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

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.
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This equipment meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada Terminal 
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation ISED 
before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications 
were met. It does not imply that Innovation, Science and Economic Development Canada approved the 
equipment.

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

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

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

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใชเ้ครอืขา่ยโทรศพัท ์ ในเยอรมัน
Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. 
Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die 
Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit 
seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

ประกาศเก่ียวกับโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลีย
In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets 
the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

ขอ้มูลเก่ียวกับกฎขอ้บังคับสาํหรบัผลิตภัณฑ์ ไรส้าย  
เนื้อหาสว่นนี้แสดงขอ้มลูกฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับผลติภัณฑ ์ไรส้าย

● การไดร้บัรงัสคีล ื่นความถ ีว่ทิยุ

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเซอรเ์บยี (5 GHz)

● ประกาศถงึผ ู้ ใช ้ ในประเทศ ไทย (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในบราซลิ

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน
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● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเมก็ซ ิ โก

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในประเทศญ ีป่ ุ่ น

การได้รบัรงัสคีล่ืนความถ่ีวิทยุ

 CAUTION: 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 ในแคนาดา (5 GHz)

 CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its 
operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development 
Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce 
the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated 
as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause 
interference with and/or damage to this device.

 ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation 
en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, 
Science et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la 
plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses 
avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une 
utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations 
radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในไต้หวัน (5 GHz)

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเซอรเ์บีย (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 
5150-5350 MHz.

ประกาศถึงผู้ ใช้ ในประเทศไทย (5 GHz)

เคร ือ่งวทิยคุมนาคมนี้มรีะดับการแผค่ล ื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ่สขุภาพของมนุษยจ์ากการใช ้
เคร ือ่งวทิยคุมนาคมท ีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกาํหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission.
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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 Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only 
operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, 
Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the 
antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not 
more than that necessary for successful communication.

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

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

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

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

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement 
Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des 
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

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

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et 
Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les 
antennes et l'utilisateur.
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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。
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเ์พ่ืออนุรกัษส์ิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันในการสรา้งผลติภัณฑท์ ีม่คีณุภาพและไมเ่ป็นอันตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โดยมกีารออกแบบสาํหรบัการร ี ไซเคลิผลติภัณฑน์ี้ 
จาํนวนวัสดไุดถ้กูจาํกัดใหอ้ย ู่ ในปรมิาณท ีน่อ้ยท ีส่ดุในขณะท ียั่งรกัษาประสทิธภิาพการทาํงานและความน่าเช ื่อถอืไว ้ ไดอ้ยา่งเหมาะ
สม วัสดทุ ี่ ไม่ ไดอ้ย ู่ ในกล ุม่เดยีวกันไดร้บัการออกแบบใหคั้ดแยกไดอ้ยา่งสะดวก ตัวยดึและตัวเช ื่อมตอ่อ ื่นๆ สามารถคน้หา เขา้ถงึ 
และดงึออกไดง้า่ยโดยใชเ้คร ือ่งมอืทัว่ๆ ไป ช ิน้สว่นท ีม่คีวามสาํคัญไดร้บัการออกแบบใหเ้ขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเรว็เพ ื่อประสทิธภิาพในการ
ถอดแยกช ิน้สว่นและการซอ่มแซม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตภ์าระผกูพันเพ ื่อส ิง่แวดลอ้มของ HP ท ี:่

www.hp.com/sustainableimpact

● เคลด็ลับในการรกัษาส ิง่แวดลอ้ม

● การใชก้ระดาษ

● พลาสตกิ 

● กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย

● สารเคม ี

● EPEAT

● ขอ้มลูสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ก ี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

● โครงการร ี ไซเคลิ

● โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP

● การท ิง้แบตเตอร ี่ ในไตห้วัน

● ประกาศเก ี่ยวกับวัสดทุ ีม่สีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี

● กฎระเบยีบเก ี่ยวกับแบตเตอร ีข่องสหภาพยโุรป

● ประกาศเก ี่ยวกับแบตเตอร ีส่าํหรบับราซลิ

● การใช ้ ไฟฟ้า

● ป้ายประหยัดพลังงานจนี สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แฟกซแ์ละเคร ือ่งถา่ยสาํเนา

● การท ิง้อปุกรณท์ ีผ่ ู้ ใช ้ ไม่ ใชแ้ลว้

● การกาํจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

● ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี) 

● กฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับการควบคมุขยะอเิลก็ทรอนกิสแ์ละอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์ (ตรุก)ี

● การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

● ประกาศเก ี่ยวกับสถานะการแสดงเคร ือ่งหมายสารตอ้งจาํกัด (ไตห้วัน)
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เคล็ดลับในการรกัษาสิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันในการชว่ยเหลอืลกูคา้ของเราลดการสรา้งผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โปรดไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Eco Solutions เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่
เตมิเก ี่ยวกับโครงการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP

www.hp.com/sustainableimpact

การใชก้ระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้เหมาะสาํหรบัการใชก้ระดาษร ี ไซเคลิตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ช ิน้สว่นท ีท่าํจากพลาสตกิซ ึง่มนํีา้หนักเกนิ 25 กรมัจะมเีคร ือ่งหมายกาํกับตามมาตรฐานสากล เพ ื่อใหท้ราบวา่พลาสตกิใดควรนําไป
ร ี ไซเคลิเม ื่อส ิน้สดุอายกุารใชง้านของเคร ือ่งพมิพน์ี้แลว้

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008
สาํหรบัขอ้มลูดา้นพลังงานของผลติภัณฑ ์รวมถงึการใชพ้ลังงานของผลติภัณฑ ์ในการสแตนดบ์ายเครอืขา่ย หากพอรต์เครอืขา่ย
แบบใชส้ายทัง้หมดเช ื่อมตอ่อย ู ่และพอรต์เครอืขา่ยไรส้ายทัง้หมดเปิดใชง้าน โปรดดสูว่น P15 ‘ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ’ ของคาํแถลง IT ECO 
ของผลติภัณฑท์ ี ่www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

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

สารเคมี
HP ยดึม่ันในการใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับสารเคม ี ในผลติภัณฑข์องเราแกล่กูคา้เสมอ ทัง้นี้เพ ื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เชน่ 
ระเบยีบของสภาและคณะมนตรยีโุรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament 
and the Council) สามารถอา่นรายงานขอ้มลูดา้นสารเคมขีองผลติภัณฑน์ี้ ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/reach

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。
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您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

โครงการรี ไซเคิล
HP นําเสนอโครงการสง่คนืและร ี ไซเคลิผลติภัณฑม์ากข ึน้ในหลายประเทศ/ภมูภิาค รวมถงึพันธมติรท ีม่ศีนูยร์ ี ไซเคลิอปุกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิสท์ ี่ ใหญท่ ีส่ดุทัว่โลก นอกจากนี้ HP ยังชว่ยอนุรกัษท์รพัยากรดว้ยการนําผลติภัณฑบ์างอยา่งท ี่ ไดร้บัความนยิมสงูสดุ
มาซอ่มแซมและนําออกจาํหน่ายอกีครัง้ สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการร ี ไซเคลิผลติภัณฑ ์HP โปรดเย ีย่มชม

www.hp.com/recycle

โครงการรี ไซเคิลวัสดุอิงคเ์จ็ท HP
HP มุง่ม่ันรกัษาส ิง่แวดลอ้ม โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP  ดาํเนนิงานอย ู่ ในหลายประเทศ/ภมูภิาค และคณุสามารถนําตลับ
หมกึพมิพแ์ละหมกึพมิพท์ ี่ ใชแ้ลว้มาร ี ไซเคลิได ้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิโปรดเขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตต์อ่ไปนี้:

www.hp.com/recycle

การท้ิงแบตเตอรี่ ในไต้หวัน

ประกาศเก่ียวกับวัสดุท่ีมสีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลิฟอรเ์นีย
Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special 
handling when recycled or disposed of in California.

กฎระเบียบเก่ียวกับแบตเตอรีข่องสหภาพยุโรป

ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยแบตเตอร ีซ่ ึง่ใชเ้พ ื่อรกัษาความสมบรูณข์องขอ้มลูการตัง้คา่สาํหรบันาฬกิาแบบเรยีลไทมห์รอืของ
ผลติภัณฑ ์และไดร้บัการออกแบบมาเพ ื่อยดือายกุารใชง้านของผลติภัณฑ ์ใหย้าวนานย ิง่ข ึน้ การบรกิารใดๆ หรอืการเปล ี่ยน
แบตเตอร ีน่ี้ควรไดร้บัการดาํเนนิการจากชา่งเทคนคิฝ่ายบรกิารท ีผ่า่นการรบัรองแลว้เทา่น้ัน
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ประกาศเก่ียวกับแบตเตอรีส่าํหรบับราซลิ
A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

การใช้ ไฟฟ้า
อปุกรณก์ารพมิพแ์ละสรา้งภาพของ HP ท ีม่ ีโลโก ้ENERGY STAR® ไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารพทัิกษส์ ิง่แวดลอ้มแหง่
สหรฐัอเมรกิา เคร ือ่งหมายตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนผลติภัณฑแ์สดงภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 

ดรูายการขอ้มลูเพ ิม่เตมิของรุน่ผลติภัณฑส์รา้งภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/
energystar

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

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。
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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。

การท้ิงอุปกรณท่ี์ผู้ ใช้ ไม่ ใชแ้ล้ว

สญัลักษณน์ีห้มายถงึ หา้มท ิง้ผลติภัณฑข์องคณุแบบเดยีวกับขยะในครวัเรอืน คณุควรปกป้องสขุภาพของผ ูค้น
และส ิง่แวดลอ้มดว้ยการกาํจัดอปุกรณท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้โดยท ิง้ท ีจ่ดุท ีก่าํหนดสาํหรบัการท ิง้อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสเ์พ ื่อ
การร ี ไซเคลิ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หน่วยงานเกบ็ขยะในบา้นเรอืนของคณุ หรอืไปท ี ่
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
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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 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电线 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

印刷电路板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

打印系统 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

显示器 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

喷墨打印机墨盒 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

驱动光盘 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

扫描仪 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

网络配件 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电池板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

自动双面打印系统 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

外部电源 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

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

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

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

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。

กฎขอ้บังคับเก่ียวกับการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์(ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur
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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 (Management and Handling) 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 for where allowed pursuant to 
the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
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ประกาศเก่ียวกับสถานะการแสดงเครือ่งหมายสารต้องจํากัด (ไต้หวัน)
台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan 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

(Pb)

汞

(Hg)

鎘

(Cd)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

列印引擎

Print engine
— ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

外殼和紙匣

External casing and trays
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

電源供應器

Power supply 
— ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

電線

Cables
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

印刷電路板

Print printed circuit board
— ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

控制面板

Control panel
— ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

墨水匣

Cartridge
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

掃描器組件

Scanner assembly
— ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

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.〝◯〞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: “◯” 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: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
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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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