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1 เร ิม่ตน้ใชง้าน

● ช ิน้สว่นตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์

● มาร ูจั้กระบบถังหมกึกัน

● คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

● เปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ

● ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ

● เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP 

● ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา

● โหมดสลปี

● โหมดเงยีบ

● ปิดอัตโนมัติ

● การตัง้เวลาเปิดและปิด
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ช ิน้สว่นตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์

1 ตัวปรบัความกวา้งกระดาษ

2 ถาดป้อนกระดาษ

3 แผน่บังถาดป้อนกระดาษ

4 ฝาปิดสแกนเนอร ์

5 กระจกสแกนเนอร ์

6 ตัวป้อนเอกสาร

7 ฝาครอบหัวพมิพ ์

8 ฝาครอบดา้นหนา้

9 ถังหมกึ

10 ฝาครอบถังหมกึ

11 ถาดรบักระดาษ

12 แกนเล ื่อนของถาดรบักระดาษออก (หรอืท ีเ่รยีกวา่แกนเล ื่อนของถาดกระดาษ)

13 แผงควบคมุ
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14 หัวพมิพ ์

15 สลักหัวพมิพ ์

16 พอรต์ USB

17 การเช ื่อมตอ่สายไฟ
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มาร ูจั้กระบบถังหมกึกัน
คาํศพัท ์ คาํอธบิาย

หัวพมิพ ์ หัวพมิพเ์ป็นสว่นประกอบในระบบกลไกการพมิพท์ ีพ่มิพห์มกึลงท ีก่ระดาษ จะมหัีวพมิพอ์ย ูส่องหัว: หัวพมิพห์มกึดาํและหัวพมิพ ์
หมกึส ี

ขอ้ควรระวัง: หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

สลักหัวพมิพ ์ สลักหัวพมิพบ์นแครต่ลับหมกึพมิพจ์ะเป็นตัวตรงึหัวพมิพ ์ไว ้ ในแครต่ลับหมกึพมิพ ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุปิดสลักหัวพมิพ ์ไว ้
สนทิ เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาตา่งๆ เชน่ แครต่ลับหมกึคา้ง

ขอ้ควรระวัง: หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

ถังหมกึ โดยมถัีงหมกึส ีถั่ง ถังหมกึแตล่ะถังจะแยกตามแตล่ะสดัีงนี้: สฟ้ีา สมีว่งแดง สเีหลอืง และสดีาํ

ฝาครอบถังหมกึ ฝาครอบถังหมกึเป็นจกุท ีซ่ลีปิดถังหมกึแตล่ะถัง

การปรบัแนว การปรบัแนวเป็นกระบวนการปรบัแนวหัวพมิพ ์ เพ ื่อปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ ์ใหด้ยี ิง่ข ึน้
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะตา่งๆ
แผนผังและตารางท ีเ่ก ี่ยวขอ้งตอ่ไปนีจ้ะแสดงขอ้มลูอา้งองิโดยยอ่เก ี่ยวกับคณุสมบัตขิองแผงควบคมุบนเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเลข ช ื่อและคาํอธบิาย

1 Home button (ปุ่ มหนา้หลัก): กลับไปยังหนา้จอหลัก ซ ึง่เป็นหนา้จอแรกท ีแ่สดงข ึน้เม ื่อคณุเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

2 หนา้จอแผงควบคมุ: กดเลอืกหนา้จอเพ ื่อเลอืกตัวเลอืกเมน ูหรอืเล ื่อนไปตามรายการเมนู

3 ไฟแสดงสถานะไรส้าย: แสดงถงึสถานะการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

● ไฟสวา่งสฟ้ีาบง่ช ีว้า่มกีารสรา้งการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายข ึน้แลว้ และคณุสามารถพมิพง์านได ้

● ไฟกะพรบิชา้ๆ แสดงวา่มกีารเปิดระบบไรส้าย แตเ่คร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพข์องคณุตัง้อย ู่ ในพ ืน้ท ีท่ ีส่ญัญาณไร ้
สายครอบคลมุถงึ

● ไฟกะพรบิถ ี่ๆ แสดงวา่ระบบไรส้ายเกดิขอ้ผดิพลาด ดขูอ้ความบนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพ ์

● หากไฟแสดงสถานะระบบไรส้ายดับลง แสดงวา่มกีารปิดใชร้ะบบไรส้าย

4 ปุ่ ม Power (เปิดปิด): เปิดหรอืปิดเคร ือ่งพมิพ ์

5 Help button (ปุ่ มวธิ ี ใช)้: เปิดเมน ูHelp (วธิ ี ใช)้ สาํหรบัการดาํเนนิการปัจจบัุน

จากหนา้จอหลัก ใหเ้ปิดเมนชูว่ยเหลอื ซ ึง่คณุจะสามารถชมวดิ ี โอแนะนําการใชง้าน ขอ้มลูเก ี่ยวกับคณุลักษณะของเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืเคลด็ลับการใชง้าน
เคร ือ่งพมิพ ์ได ้

6 Back button (ปุ่ มยอ้นกลับ): กลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้
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ไอคอนหนา้จอแผงควบคมุ

ไอคอน วัตถปุระสงค ์

Copy (ทาํสาํเนา) : เปิดเมน ูCopy (ทาํสาํเนา) ท ีค่ณุสามารถเลอืกชนดิสาํเนา หรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่การทาํสาํเนา

การสแกน : เปิดเมน ูการสแกน ท ีค่ณุสามารถเลอืกปลายทางสาํหรบัการสแกนของคณุได ้

Setup (การตัง้คา่) : เปิดเมน ูSetup (การตัง้คา่) ซ ึง่คณุสามารถเปล ี่ยนการกาํหนดลักษณะและใชเ้คร ือ่งมอืเพ ื่อใชง้านฟังกชั์นการ
บาํรงุรกัษา

ไอคอน HP ePrint: เปิดเมน ูWeb Services Summary (สรปุการบรกิารทางเวบ็) ซ ึง่คณุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดสถานะของ 
HP ePrint เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ HP ePrint หรอืพมิพห์นา้ขอ้มลูได ้

ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมน ูWi-Fi Direct ซ ึง่คณุสามารถเปิด Wi-Fi Direct ปิด Wi-Fi Direct พรอ้มทัง้แสดงช ื่อและรหัสผา่น Wi-
Fi Direct 

ไอคอน ไรส้าย: เปิดเมน ูสรปุระบบไรส้าย ซ ึง่คณุสามารถตรวจสอบสถานะระบบไรส้ายและเปล ี่ยนการตัง้คา่ระบบไรส้ายได ้นอกจากนี้ คณุ
สามารถพมิพร์ายงานทดสอบระบบไรส้ายเพ ื่อชว่ยในการวนิจิฉัยปัญหาเก ี่ยวกับการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยได ้

ไอคอน หมกึพมิพ:์ แสดงระดับหมกึโดยประมาณ แสดงสญัลักษณค์าํเตอืนเม ื่อหมกึในถังหมกึเหลอืนอ้ย

หมายเหต:ุ การแจง้เตอืนระดับหมกึพมิพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบโุดยประมาณเพ ื่อวัตถปุระสงค ์ในการวางแผนเทา่น้ัน เตมิ
หมกึในถังท ีเ่หลอืนอ้ย เพ ื่อป้องกันปัญหาการพมิพล์า่ชา้ หรอืคณุภาพการพมิพล์ดตํ่าลง

การเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์
ใชแ้ผงควบคมุเพ ื่อเปล ี่ยนฟังกชั์น่การทาํงานของเคร ือ่งพมิพแ์ละคา่ปรบัตัง้ พมิพร์ายงาน หรอืดวูธิ ี ใชส้าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

คาํแนะนํา: หากเคร ือ่งพมิพต์อ่อย ูกั่บคอมพวิเตอร ์ คณุยังสามารถเปล ี่ยนคา่ของเคร ือ่งพมิพ ์ไดผ้า่นชดุเคร ือ่งมอืจัดการ
เคร ือ่งพมิพ ์ในคอมพวิเตอร ์

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับเคร ือ่งมอื โปรดด ูใชเ้คร ือ่งมอืจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอื
ขา่ย) ในหนา้ 84
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การแก ้ ไขคา่ปรบัตัง้สาํหรบัฟังกชั์น่การทาํงาน

หนา้จอ หนา้หลัก ของแผงควบคมุจะแสดงฟังกชั์น่การทาํงานตา่ง ๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคมุ บนหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี่ ไอคอนสาํหรบัฟังกชั์นท ีค่ณุตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่

2. หลังจากเลอืกฟังกชั์นแลว้ ใหแ้ตะ  (การตัง้คา่) เล ื่อนผา่นการตัง้คา่ท ีพ่รอ้มใชง้าน จากน้ันแตะการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการ

เปล ี่ยน

3. ทาํตามคาํแนะนําท ีห่นา้จอแผงควบคมุเพ ื่อแก ้ ไขคา่

คาํแนะนํา: แตะ  (หนา้หลัก) เพ ื่อกลับไปยังหนา้จอ หนา้หลัก

การแก ้ ไขคา่ของเคร ือ่งพมิพ ์

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

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

2. ปัดข ึน้หรอืลงจากหนา้จอ เพ ื่อดตัูวเลอืกท ีส่ามารถเลอืกใชง้านได ้

3. สมัผัสท ีตั่วเลอืกซ ึง่คณุตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่

คาํแนะนํา: แตะ  (หนา้หลัก) เพ ื่อกลับไปยังหนา้จอ หนา้หลัก
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เปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ
เคร ือ่งพมิพส์ามารถตรวจจับโดยอัตโนมัตวิา่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันมกีระดาษอย ูห่รอืไม ่และสามารถตรวจจับไดว้า่ กระดาษท ี่ ใส ่ ไว ้
มคีวามกวา้งมาก นอ้ย หรอืปานกลาง คณุสามารถเปล ี่ยนขนาดกระดาษใหญ ่ปานกลาง เลก็ ท ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ
ได ้

หมายเหต:ุ เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้ในระหวา่งการใสก่ระดาษ ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ใหต้รงกับ
กระดาษท ีค่ณุใช ้

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษเร ิม่ตน้จาก Embedded Web Server

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในหนา้ 84

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

3. จากเมนดูา้นซา้ย ใหค้ลกิ การกาํหนดลักษณะ คลกิ การจัดการถาดและกระดาษ จากน้ันดาํเนนิการเปล ี่ยนแปลงท ีจ่าํเป็น

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ
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

กระดาษท ีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพ ์
หากคณุตอ้งการคณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษ HP ท ีอ่อกแบบมาเฉพาะสาํหรบัประเภทของงานท ีค่ณุ
กาํลังพมิพ ์

กระดาษเหลา่นีบ้างประเภทอาจไมม่วีางจาํหน่าย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การพมิพภ์าพถา่ย

● กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP

กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP เป็นกระดาษภาพถา่ยคณุภาพสงูสดุของ HP สาํหรบัภาพถา่ยท ีด่ที ีส่ดุของคณุ 
กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP ใหค้ณุสามารถพมิพภ์าพถา่ยท ีส่วยงามและแหง้ทันท ีคณุจงึสามารถแบง่ปันภาพถา่ย
จากเคร ือ่งพมิพ ์ไดทั้นท ีกระดาษนี้มหีลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 นิว้, 4 x 6 นิว้ (10 x 15 ซม.), 5 x 7 นิว้ (13 x 
18 ซม.) และมลัีกษณะผวิสองแบบ น่ันคอืแบบผวิมันวาวหรอืผวิมันเลก็นอ้ย (ผวิก ึ่งมัน) เหมาะสาํหรบัการใสก่รอบ การจัด
แสดง การใหข้องขวัญดว้ยภาพถา่ยท ีด่ที ีส่ดุและโครงการภาพถา่ยพเิศษ กระดาษภาพถา่ยพรเีมยีมพลัสของ HP ใหผ้ลงาน
พมิพท์ ีย่อดเย ีย่มดว้ยคณุภาพระดับมอือาชพีและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถา่ยขัน้สงูของ HP

กระดาษภาพถา่ยแบบมันชนดินี้มคีณุสมบัตแิหง้เรว็ สะดวกตอ่การหยบิจับโดยไมม่รีอ่งรอยท ิง้ไว ้โดยสามารถกันนํา้ หมกึเลอะ 
รอยนิว้มอื และความช ืน้ได ้งานพมิพข์องคณุจะดเูหมอืนและใหค้วามร ูส้กึเทยีบไดกั้บภาพถา่ยท ีอั่ดจากรา้น มหีลายขนาด รวม
ทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 นิว้, 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิว้) กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด 
ทัง้นี้เพ ื่อให ้ ไดเ้อกสารท ีค่งทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษภาพถา่ยของ HP

ใหค้ณุไดพ้มิพส์แนป็ชอ็ตประจาํวันสสีดใส ในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท ีอ่อกแบบมาสาํหรบัการพมิพภ์าพถา่ยแบบธรรมดา 
กระดาษภาพถา่ยราคายอ่มเยานี้มคีณุสมบัตแิหง้เรว็ สะดวกตอ่การหยบิจับ คณุจะไดภ้าพคมชัดเม ื่อคณุใชก้ระดาษนี้กับ
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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

● ชดุคุม้คา่รปูภาพ HP

ชดุผลติภัณฑส์าํหรบัภาพถา่ยของ HP ประกอบดว้ยตลับบรรจหุมกึของแทข้อง HP และกระดาษภาพถา่ยขัน้สงูของ HP ท ี่
รวมอย ู่ ในชดุบรรจภัุณฑแ์สนสะดวก ซ ึง่ชว่ยคณุประหยัดเวลา และทาํใหค้ณุไมต่อ้งคาดเดาถงึคณุภาพของการพมิพภ์าพถา่ย
ท ีม่คีณุภาพเทยีบเทา่มอือาชพี ในราคาประหยัดดว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุ หมกึของแทข้อง HP และกระดาษภาพถา่ยขัน้
สงูของ HP ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานรว่มกันเพ ื่อใหภ้าพถา่ยของคณุคงทนและมสีสีนัสดใส ไมว่า่จะพมิพส์กัก ี่ครัง้ เหมาะ
สาํหรบัการพมิพภ์าพถา่ยสดุประทับใจในวันพักผอ่นหรอืการพมิพจ์าํนวนมากเพ ื่อแจกจา่ย

เอกสารสาํหรบัธรุกจิ

● กระดาษพรเีมยีมแบบเคลอืบดา้นสาํหรบังานนําเสนอของ HP 120 แกรม หรอื กระดาษเคลอืบดา้นสาํหรบังานแบบมอือาชพี
ของ HP 120 แกรม

กระดาษชนดินี้คอืกระดาษท ีม่นํีา้หนักมาก ไมเ่คลอืบมันทัง้สองดา้น เหมาะสาํหรบังานนําเสนอ โครงรา่งวจัิย รายงาน และ
จดหมายขา่ว กระดาษชนดินี้มนํีา้หนักมากเพ ื่อใหง้านเอกสารดดูน่ีาประทับใจ

● กระดาษโบรชัวรเ์คลอืบมันของ HP 180 แกรม หรอื กระดาษเคลอืบมันสาํหรบังานแบบมอือาชพีของ HP 180 แกรม

กระดาษเหลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบมันทัง้สองดา้นสาํหรบัการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งย ิง่สาํหรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีง
กับภาพหรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

● กระดาษโบรชัวรเ์คลอืบดา้นของ HP 180 แกรม หรอื กระดาษเคลอืบดา้นสาํหรบังานแบบมอือาชพีของ HP 180 แกรม

กระดาษเหลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบดา้นทัง้สองดา้นสาํหรบัการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งย ิง่สาํหรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีง
กับภาพหรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

งานพมิพป์ระจาํวัน

กระดาษทัง้หมดท ีร่ะบสุาํหรบัการพมิพ ์ในทกุวัน มเีทคโนโลย ีColorLok Technology เพ ื่อการลดรอยเป้ือน มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้ 
และสสีนัสดใส

● กระดาษพมิพอ์งิคเ์จต็สขีาวของ HP

กระดาษพมิพอ์งิคเ์จต็สขีาวของ HP ใหส้แีละขอ้ความท ีม่คีวามคมชัดสงู มคีวามทบึเพยีงพอสาํหรบัการพมิพส์สีองดา้นโดย
ไมม่ลัีกษณะโปรง่แสง เหมาะสาํหรบัใชพ้มิพจ์ดหมายขา่ว รายงาน และใบปลวิ

● กระดาษสาํหรบัการพมิพข์อง 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

● กระดาษร ี ไซเคลิสาํหรบัสาํนักงานของ HP
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กระดาษร ี ไซเคลิสาํหรบัสาํนักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคค์ณุภาพสงู ทาํจากเสน้ใยซ ึง่ผา่นกระบวนการร ี ไซเคลิ 
30%

การสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP

เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท แนะนําให ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อให ้ ได ้
คณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ

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

THWW ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ 11
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เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP 
คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพข์อง HP ในการกาํหนดการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ สัง่ซ ือ้อปุกรณ ์
ส ิน้เปลอืงสาํหรบัการพมิพ ์ ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์ แก้ ไขปัญหาในการพมิพ ์ และอื่นๆ อกีมากมาย ยังสามารถดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยว
กับตัวเลอืกซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพท์ ีส่ามารถเลอืกใชง้านไดจ้ากค ูม่อืฉบับนี้

หลังจากตัง้คา่ฮารด์แวรเ์สรจ็ ให ้ ไปท ี ่123.hp.com บนคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุยังไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ 
HP ไว ้

หมายเหต:ุ

● หากคณุใชแ้อป HP Smart แทนซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ ใหด้ทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไข
ปัญหา ในหนา้ 13

● อปุกรณแ์ตล่ะเคร ือ่งจะตอ้งตดิตัง้แอปหรอืซอฟตแ์วร ์ไวเ้พ ื่อใหส้ามารถสัง่พมิพ ์ได ้

หลังจากตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP แลว้ ใหด้าํเนนิการหนึ่งในขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

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

● Windows 7: จากเดสกท์อปคอมพวิเตอร ์ ใหค้ลกิท ี ่Start (เร ิม่) เลอืก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลกิท ี ่HP คลกิท ี่
โฟลเดอรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์
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ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา
HP Smart จะชว่ยเหลอืคณุในการตัง้คา่ สแกน พมิพ ์ แชร ์ และจัดการเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุ คณุสามารถแชรเ์อกสารและภาพ
ผา่นอเีมล ขอ้ความตัวอักษร และระบบคลาวดย์อดนยิม รวมทัง้บรกิารโซเชยีลมเีดยี (เชน่ iCloud, Google Drive, Dropbox และ 
Facebook) คณุยังสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ HP ใหม ่รวมถงึจอภาพ และสัง่ซ ือ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงตา่งๆ

หมายเหต:ุ แอป HP Smart จะรองรบัการใชง้านบนอปุกรณ ์iOS, Android, Windows 10, OS X 10.11 และ macOS 10.12 
และท ี่ ใหมก่วา่ แอปอาจม ี ใหบ้รกิารเฉพาะในบางภาษาเทา่น้ัน อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านคณุลักษณะบางรายการสาํหรบั
เคร ือ่งพมิพบ์างรุน่

รบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแอป HP Smart

สาํหรบัคาํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับวธิกีารพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหาโดยใช ้HP Smart โปรดดทู ี ่การพมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart 
ในหนา้ 28 สแกนโดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 50 และ ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart ในหนา้ 92 นอกจากนี้ หากตอ้งการ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ คณุสามารถไปท ี:่

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

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

● Mac: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

หากตอ้งการตดิตัง้แอป HP Smart และเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

1. หากตอ้งการโหลดแอป HP Smart ให ้ ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อดาวน ์โหลดและตดิตัง้แอป

นอกจากนี้ ผ ู้ ใชอ้ปุกรณ ์iOS, Android และ Windows 10 ยังสามารถโหลดแอปจาก App Store ของอปุกรณ ์ไดอ้กีดว้ย

2. หลังจากตดิตัง้แลว้ ใหเ้ปิดแอป

● iOS/Android: จากเดสกท์อ็ปของอปุกรณห์รอืเมนแูอป ใหแ้ตะ HP Smart

● Windows 10: จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใหค้ลกิ เร ิม่ จากน่้ันเลอืก HP Smart จากรายการแอป

● Mac: จาก Launchpad ใหเ้ลอืกแอป HP Smart

3. เช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ สาํหรบัขอ้มลู โปรดด ูเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 80
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โหมดสลปี
● การใชพ้ลังงานจะลดลงเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดสลปี

● หลังจากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดสลปีหลังจากไมม่กีารทาํงานเป็นเวลา 5 นาท ี

● ไฟแสดงสถานะปุ่ มเปิด/ปิดจะหร ีล่ง และจอแสดงผลแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพจ์ะดับในโหมดสลปี

● การกดปุ่ มใดๆ บนแผงควบคมุ หรอืการสง่งานพมิพห์รอืงานสแกน จะเป็นการปลกุเคร ือ่งพมิพ ์ใหท้าํงานจากโหมดสลปี

หากตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่โหมดสลปีจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในหนา้ 84

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

3. ในสว่น Power Management (การจัดการพลังงาน) ใหค้ลกิ Energy Save Mode (โหมดประหยัดพลังงาน) แลว้เลอืกตัว
เลอืกท ีต่อ้งการ

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)

หากตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่โหมดสลปีจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

หมายเหต:ุ หากคณุไมเ่หน็หนา้จอ หนา้หลัก ใหแ้ตะ  (หนา้หลัก)

2. สมัผัสท ี ่การจัดการพลังงาน สมัผัสท ี ่โหมดสลปี และจากน้ันสมัผัสตัวเลอืกท ีต่อ้งการ
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โหมดเงยีบ
โหมดเงยีบจะชะลอการพมิพ ์ใหช้า้ลงเพ ื่อลดเสยีงรบกวนโดยรวมลงโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ โหมดเงยีบใชง้านไดกั้บ
การพมิพด์ว้ยคณุภาพการพมิพ ์ Normal (ปกต)ิ บนกระดาษธรรมดาเทา่น้ัน เปิดโหมดเงยีบเพ ื่อลดเสยีงรบกวนจากการพมิพ ์ หาก
ตอ้งการพมิพท์ ีค่วามเรว็ปกต ิใหปิ้ดโหมดเงยีบ โหมดเงยีบถกูปิดใชง้านไวเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้

หมายเหต:ุ ในโหมดเงยีบ ถา้คณุพมิพบ์นกระดาษธรรมดาดว้ยคณุภาพการพมิพ ์ Draft (รา่ง) หรอื Best (ดที ีส่ดุ) หรอืถา้คณุ
พมิพภ์าพถา่ยหรอืซองจดหมาย เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํงานในลักษณะเดยีวกันกับเม ื่อปิดโหมดเงยีบ

สามารถเปิดหรอืปิดโหมดเงยีบ ไดจ้ากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลัก ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

2. แตะ Quiet Mode (โหมดเงยีบ)

3. สมัผัสปุ่ มสลับเพ ื่อเปิดหรอืปิดใช ้

การเปิดปิดโหมดเงยีบจากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ในหนา้ 12

2. คลกิแทบ็ Quiet Mode (โหมดเงยีบ) 

หมายเหต:ุ แทบ็ โหมดเงยีบ จะพรอ้มใชง้านเฉพาะเม ื่อมกีารเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพจ์ากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP

3. คลกิ ON (เปิด) หรอื OFF (ปิด)

4. คลกิท ี ่Save Settings (บันทกึการตัง้คา่)

หากตอ้งการเปิดใช ้ โหมดเงยีบในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพอ์ย ู่

▲ บนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ จากหนา้จอการพมิพ ์ ใหแ้ตะ  (โหมดเงยีบ) เพ ื่อเปิดโหมดเงยีบ

หมายเหต:ุ สามารถเปิดใช ้ โหมดเงยีบเฉพาะหลังจากท ีม่กีารพมิพห์นา้ปัจจบัุนแลว้ และจะใชเ้ฉพาะสาํหรบังานพมิพป์ัจจบัุน
เทา่น้ัน

การสรา้งกาํหนดการสาํหรบัโหมดเงยีบจากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลัก ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

2. แตะ Quiet Mode (โหมดเงยีบ)

3. แตะ Off (ปิด) ท ีอ่ย ูข่า้ง Quiet Mode (โหมดเงยีบ) เพ ื่อเปิด จากน้ันแตะ OK (ตกลง) เพ ื่อยนืยัน

4. แตะ Off (ปิด) ท ีอ่ย ูข่า้ง Schedule (กาํหนดการ) จากน้ันเปล ี่ยนเวลาเร ิม่ตน้และเวลาส ิน้สดุของกาํหนดการ

การตัง้เวลาสาํหรบัโหมดเงยีบจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 84

2. คลกิแทบ็ การตัง้คา่
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3. จากเมนทูางซา้ย ใหค้ลกิ การกาํหนดลักษณะ และจากน้ัน คลกิ โหมดเงยีบ

4. ใน กาํหนดการโหมดเงยีบ ใหร้ะบเุวลาท ีจ่ะเปิดโหมดเงยีบ

5. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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ปิดอัตโนมัติ
คณุลักษณะนีจ้ะปิดเคร ือ่งพมิพห์ลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ จะปิด
การทาํงานทัง้หมดของเคร ือ่งพมิพ ์ ดังน้ัน คณุจะตอ้งใชป้ ุ่ ม Power (เปิด/ปิดเคร ือ่ง) เพ ื่อเปิดใชเ้คร ื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

คาํแนะนํา: หากตอ้งการประหยัดพลังงานแบตเตอร ี ่คณุสามารถเปิดใชง้าน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ แมเ้ม ื่อมกีารเช ื่อมตอ่
เคร ือ่งพมิพ ์ไว ้หรอืมกีารเปิดใชร้ะบบไรส้าย
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การตัง้เวลาเปิดและปิด
คณุลักษณะนีจ้ะปิดเคร ือ่งพมิพห์ลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน Auto-Off (ปิดอัตโนมัต)ิ จะปิด
การทาํงานทัง้หมดของเคร ือ่งพมิพ ์ ดังน้ัน คณุจะตอ้งใชป้ ุ่ ม Power (เปิด/ปิดเคร ือ่ง) เพ ื่อเปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้ ในการตัง้เวลาและวันเพ ื่อเปิดและปิด

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  ( Setup (การตัง้คา่) )

หมายเหต:ุ หากคณุไมเ่หน็หนา้จอ หนา้หลัก ใหส้มัผัสท ี ่  (หนา้หลัก)

2. สมัผัสท ี ่Power Management (การจัดการพลังงาน) และสมัผัสท ี ่Schedule Printer On/Off (กาํหนดเวลาเปิด/ปิด
เคร ือ่งพมิพ)์

3. สมัผัสท ี ่Off (ปิด) ท ีอ่ย ูถั่ดจาก Schedule On (เปิดใชก้าํหนดเวลา) หรอื Schedule Off (ปิดใชก้าํหนดเวลา) เพ ื่อเปิดใช ้
คณุลักษณะ และจากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อตัง้คา่วันและเวลาในการเปิดหรอืปิดใชเ้คร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: ปิดเคร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูวธิทีกุครัง้ โดยใช ้ตัง้เวลาปิด หรอื  (ปุ่ ม พลังงาน) ท ีอ่ย ูบ่นเคร ือ่งพมิพ ์

หากคณุปิดเคร ือ่งพมิพ ์ไมถ่กูตอ้ง แครต่ลับหมกึพมิพอ์าจไมเ่ล ื่อนกลับไปยังตาํแหน่งท ีถ่กูตอ้ง และเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหา
กับหัวพมิพแ์ละคณุภาพงานพมิพ ์ได ้
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2 การพมิพ ์

● การใสวั่สดพุมิพ ์

● การพมิพเ์อกสาร

● การพมิพภ์าพถา่ย

● การพมิพซ์องจดหมาย

● การพมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart

● การพมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน dpi สงูสดุ

● พมิพ โ์ดยใชเ้ดสกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป Mac

● พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

● เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์

● ดสูถานะงานพมิพแ์ละจัดการงานพมิพ ์ (Windows)

● ปรบัแตง่เคร ือ่งพมิพข์องคณุ (Windows)
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การใสวั่สดพุมิพ ์
หมายเหต:ุ เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้ ใหเ้ปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่กระดาษบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ใหต้รงกับกระดาษท ีค่ณุใชง้าน

วธิ ี ใสก่ระดาษ

1. ยกถาดป้อนกระดาษข ึน้

2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย
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3. ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ โดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไป ในเคร ือ่งและหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ และเล ื่อนปึก
กระดาษเขา้ไปจนสดุ

หากคณุตอ้งการใสก่ระดาษขนาดเลก็ (เชน่ กระดาษภาพถา่ย) ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ปึกกระดาษน้ันอย ู่ ในแนวเดยีวกับดา้น
ขวาของถาด

4. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชดิขอบกระดาษ

5. ดงึถาดรบักระดาษออกและแกนเล ื่อนของถาดออกมา

การใสซ่องจดหมาย

1. ยกถาดป้อนกระดาษข ึน้
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2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใสซ่องจดหมายอยา่งนอ้ยหนึ่งซองท ีด่า้นขวาสดุของถาดป้อนกระดาษ และเล ื่อนปึกซองจดหมายลงจนสดุ

ควรหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

a. สาํหรบัซองจดหมายท ีม่แีผน่ปิดอย ูท่างขอบยาว ให ้ ใสซ่องจดหมายเขา้ตามแนวตัง้ โดยใหแ้ผน่ปิดอย ูท่างดา้นซา้ยและ
ควํา่ลง
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b. สาํหรบัซองจดหมายท ีม่แีผน่ปิดอย ูท่างขอบสัน้ ให ้ ใสซ่องจดหมายเขา้ตามแนวตัง้ โดยใหแ้ผน่ปิดอย ูด่า้นบนและควํา่ลง

4. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนชดิปึกซองจดหมาย

5. ดงึถาดรบักระดาษออกและแกนเล ื่อนของถาดออกมา
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การพมิพเ์อกสาร
กอ่นพมิพเ์อกสาร ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษไว ้ ในถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษออกเปิดอย ู ่หากตอ้งการ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

วธิพีมิพเ์อกสาร (Windows)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรข์องคณุ ใหเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํหรบัการพมิพต์า่งๆ) หรอื Printing Shortcut (ทางลัด
สาํหรบัการพมิพ)์ 

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

หากตอ้งการเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับตัวเลอืกในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ล ื่อนเมาส ์ ไปช ีท้ ีแ่ตล่ะตัวเลอืกเพ ื่ออา่นคาํแนะนํา
เคร ือ่งมอื

หมายเหต:ุ หากคณุเปล ี่ยนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

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

การพมิพส์องดา้น (Windows)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรข์องคณุ ใหเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. บน Printing Shortcuts (ทางลัดการพมิพ)์ หรอืแทบ็ Printing Shortcut (ทางลัดการพมิพ)์ ใหเ้ลอืกทางลัด Two-
sided (Duplex) Printing (พมิพส์องดา้น) และจากน้ันเลอืกตัวเลอืกจากรายการดรอปดาวน ์Print On Both Sides 
Manually (พมิพส์องดา้นดว้ยตัวเอง) 

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

หากตอ้งการเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับตัวเลอืกในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ล ื่อนเมาส ์ ไปช ีท้ ีแ่ตล่ะตัวเลอืกเพ ื่ออา่นคาํแนะนํา
เคร ือ่งมอื

หมายเหต:ุ หากคณุเปล ี่ยนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้
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5. คลกิ OK (ตกลง) เพ ื่อปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

6. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์
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การพมิพภ์าพถา่ย
กอ่นพมิพภ์าพถา่ย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษภาพถา่ยไว ้ ในถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษออกเปิดอย ู ่หาก
ตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

การพมิพภ์าพถา่ยลงบนกระดาษภาพถา่ย (Windows)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรข์องคณุ ใหเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํหรบัการพมิพต์า่งๆ) หรอื Printing Shortcut (ทางลัด
สาํหรบัการพมิพ)์ 

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

หากตอ้งการเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับตัวเลอืกในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ล ื่อนเมาส ์ ไปช ีท้ ีแ่ตล่ะตัวเลอืกเพ ื่ออา่นคาํแนะนํา
เคร ือ่งมอื

หมายเหต:ุ หากคณุเปล ี่ยนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

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

หมายเหต:ุ  หลังจากพมิพง์านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษ
ภาพถา่ยไวเ้พ ื่อไม่ ใหก้ระดาษมว้นตัว ซ ึง่ทาํใหค้ณุภาพงานพมิพล์ดลง 
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การพมิพซ์องจดหมาย
กอ่นพมิพซ์องจดหมาย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสซ่องจดหมายไว ้ ในถาดป้อนกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษออกเปิดอย ู ่คณุ
สามารถใสซ่องจดหมายไดม้ากกวา่หนึ่งซองลงในถาดป้อนกระดาษ โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท ีม่ลัีกษณะมันเงาหรอืพมิพน์นู รวมถงึ
ซองจดหมายท ีม่ตัีวยดึหรอืหนา้ตา่งดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสซ่องจดหมาย โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

หมายเหต:ุ สาํหรบัรายละเอยีดวธิกีารจัดรปูแบบขอ้ความเพ ื่อพมิพบ์นซองจดหมาย โปรดดทู ีเ่อกสารของแอปพลเิคชันท ีค่ณุใชง้าน

การพมิพซ์องจดหมาย (Windows)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วรข์องคณุ ใหเ้ลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสมจากแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํหรบัการพมิพต์า่งๆ) หรอื Printing Shortcut (ทางลัด
สาํหรบัการพมิพ)์ 

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

หากตอ้งการเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับตัวเลอืกในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ล ื่อนเมาส ์ ไปช ีท้ ีแ่ตล่ะตัวเลอืกเพ ื่ออา่นคาํแนะนํา
เคร ือ่งมอื

หมายเหต:ุ หากคณุเปล ี่ยนแปลงขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ในถาดป้อนกระดาษแลว้

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

6. คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์
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การพมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart
สว่นนีจ้ะใหค้าํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสัง่พมิพจ์ากอปุกรณ ์iOS, Android, Windows และ Mac 
ของคณุ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแอป โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา 
ในหนา้ 13

หากตอ้งการเร ิม่ตน้ใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสัง่พมิพ ์

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

2. เปิดแอป HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ

3. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

คาํแนะนํา: หากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์อาไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอหลักของ HP Smart โดยการปัดไปทางซา้ยหรอื
ขวาแลว้ทาํการเลอืก

หากตอ้งการใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่ (ไอคอนบวก) บนหนา้จอหลัก จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่น หรอื

เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่

หากตอ้งการพมิพจ์ากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

1. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ใหแ้ตะตัวเลอืกการพมิพ ์ (เชน่ พมิพภ์าพถา่ย หรอื พมิพภ์าพถา่ย Facebook ฯลฯ) คณุ
สามารถพมิพภ์าพถา่ยและเอกสารจากอปุกรณข์องคณุ ท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์หรอืไซต ์โซเชยีลมเีดยีได ้

2. เลอืกภาพถา่ยหรอืเอกสารท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

3. แตะท ี ่พมิพ ์

หากตอ้งการพมิพจ์ากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10

1. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ใหด้าํเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้:

● เลอืก พมิพภ์าพถา่ย คน้หาภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่เลอืกภาพถา่ยเพ ื่อพมิพ ์

● เลอืก พมิพเ์อกสาร คน้หาเอกสาร PDF ท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่พมิพ ์

2. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม หากตอ้งการดกูารตัง้คา่เพ ิม่เตมิ ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่การตัง้คา่เพ ิม่เตมิ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์ ในหนา้ 34

3. คลกิหรอืแตะท ี ่พมิพ ์ เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์

หากตอ้งการพมิพจ์ากอปุกรณ ์Mac

1. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ใหค้ลกิไทล ์พมิพ ์ จากน้ันคลกิ พมิพเ์อกสาร หรอื พมิพภ์าพถา่ย

2. คน้หาเอกสารหรอืภาพถา่ยจากในโฟลเดอร ์ เอกสาร หรอืไลบราร ีรปูภาพ หรอืเรยีกดไูปยังโฟลเดอรท์ ีจั่ดเกบ็ไฟล ์ไว ้

3. เลอืกเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันคลกิ พมิพ ์
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4. เลอืกเคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่น หรอืเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่การพมิพ ์ เชน่ ขนาดกระดาษ หรอืคณุภาพของเอาทพ์ทุ

5. คลกิ พมิพ ์
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การพมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน dpi สงูสดุ
ใชจ้าํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) สงูสดุเพ ื่อพมิพภ์าพคณุภาพสงูและคมชัดบนกระดาษภาพถา่ย

การพมิพแ์บบจาํนวน dpi สงูสดุ จะใชเ้วลานานกวา่การพมิพด์ว้ยการตัง้คา่แบบอื่นๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ ืน้ท ีด่สิกจ์าํนวนมาก

สาํหรบัความละเอยีดการพมิพท์ ีเ่คร ือ่งรองรบั ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตส์นับสนุนเคร ือ่งพมิพท์ ี ่www.support.hp.com

การพมิพ ์ในโหมด dpi สงูสดุ (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก พมิพ ์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ คณุสมบัติ

ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ คณุสมบัต ิตัวเลอืก การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ ์ หรอื เคร ือ่งพมิพ ์ หรอื ลักษณะท ีต่อ้งการ 
ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชัน

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

Windows 10

● คลกิแทบ็ กระดาษ/คณุภาพ จากรายการ ขนาดกระดาษ แบบดรอปดาวน ์ใหเ้ลอืกขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสม จาก
รายการ ชนดิกระดาษ แบบดรอปดาวน ์ใหเ้ลอืกชนดิกระดาษท ีเ่หมาะสม

● คลกิท ีแ่ทบ็ ขัน้สงู จากน้ันเลอืก พมิพ โ์ดยใช ้DPI สงูสดุ

Windows 7

● คลกิแทบ็ กระดาษ/คณุภาพ จากรายการ วัสดพุมิพ ์ แบบดงึลง เลอืกประเภทกระดาษท ีเ่หมาะสม

● คลกิปุ่ ม ขัน้สงู เลอืกขนาดกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการ ขนาดกระดาษ แบบดรอปดาวน ์ในบรเิวณ คณุลักษณะของ
เคร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ลอืก ใช ่จากรายการ พมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน DPI สงูสดุ แบบดรอปดาวน ์จากน้ันคลกิท ี ่ตกลง เพ ื่อปิดกลอ่ง
โตต้อบ ตัวเลอืกขัน้สงู

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 34

5. ยนืยันการจัดแนวท ีแ่ทบ็ เคา้โครง และจากน้ันคลกิท ี ่ตกลง เพ ื่อพมิพ ์
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พมิพ โ์ดยใชเ้ดสกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป Mac
คาํแนะนําสาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีส่ามารถใชง้านรว่มกับ HP AirPrint ได ้และคอมพวิเตอร ์ Mac ท ี่ ใช ้OS X 10.11 และ macOS 
10.12 และใหมก่วา่

เคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย

หากเคร ือ่งพมิพข์องคณุไดร้บัการตัง้คา่และเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายของคณุอย ูแ่ลว้ คณุสามารถเปิดใชง้านการพมิพจ์ากเด
สกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป Mac ได ้ โดยใชเ้มน ูการกาํหนดลักษณะของระบบ

1. เปิด การกาํหนดลักษณะของระบบ จากน้ันเลอืก เคร ือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร ์

2. คลกิท ี ่เพ ิม่ + เพ ื่อตัง้คา่เคร ือ่งพมิพบ์นเคร ือ่ง Mac ของคณุ เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากรายการเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยท ี่
แสดงผลไว ้จากน้ันคลกิท ี ่เพ ิม่ ซ ึง่จะเป็นการตดิตัง้ไดรเวอรส์าํหรบัการพมิพแ์ละการสแกนท ีม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้านสาํหรบั
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ

คาํแนะนําเหลา่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพจ์าก Mac ของคณุได ้ใชง้านแอป HP Smart ตอ่ เพ ื่อตรวจสอบระดับหมกึและการแจง้
เตอืนเคร ือ่งพมิพ ์

เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย

▲ หากคณุไม่ ไดตั้ง้คา่หรอืเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุกับเครอืขา่ยของคณุ ให ้ ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ี่
จาํเป็น
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พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

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

หมายเหต:ุ คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่ ไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การพมิพ ์
โดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 28 

หากตอ้งการพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ อปุกรณท์ ีค่ณุใช ้ ในการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพม์กีารเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพท์ ี่
ตอ้งการเช ื่อมตอ่

คาํแนะนํา: หากคณุตอ้งการพมิพ โ์ดยไมเ่ช ื่อมตอ่กับเราเตอร ์ ให ้ ใช ้Wi-Fi Direct เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้ายเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยไมผ่า่นเราเตอร ์ (Wi-Fi Direct) ในหนา้ 77

2. เปิดใชง้านการพมิพบ์นอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ:

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

หมายเหต:ุ อปุกรณท์ ี่ ใช ้iOS 4.2 หรอืใหมก่วา่จะม ีAirPrint® ตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้

● Android: ดาวน ์โหลด HP Print Service Plugin (เฉพาะอปุกรณ ์Android 4.4 และใหมก่วา่ท ีร่องรบั) จาก Google 
Play Store แลว้เปิดใชง้านบนอปุกรณข์องคณุ

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

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

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

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

หมายเหต:ุ 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 ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ)

การตัง้คา่ขนาดกระดาษท ีถ่กูตอ้งสาํหรบักระดาษท ี่ ใส ่ ไวจ้ะชว่ยใหอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุร ู ้ ไดว้า่มกีารพมิพ โ์ดยใชก้ระดาษ
ขนาดใดอย ู่
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หมายเหต:ุ หากตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่กระดาษเร ิม่ตน้ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจ
พบ ในหนา้ 8
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เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์
● เคลด็ลับการใสก่ระดาษ

● เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

หากตอ้งการพมิพง์านใหส้าํเรจ็ หัวพมิพ ์ HP ควรทาํงานอยา่งเหมาะสม ถังหมกึควรมหีมกึเพยีงพอ ป้อนกระดาษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
และเคร ือ่งพมิพค์วรมกีารตัง้คา่ท ีเ่หมาะสม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ขอ้แนะนําในการใชห้มกึและหัวพมิพ ์ ในหนา้ 71

การตัง้คา่การพมิพจ์ะไมนํ่ามาใชกั้บการทาํสาํเนาและการสแกน

เคลด็ลับการใสก่ระดาษ
● ใสปึ่กกระดาษ (ไม่ ใชแ่คห่นึ่งแผน่) กระดาษทัง้หมดในปึกตอ้งมขีนาดเทา่กันและเป็นชนดิเดยีวกันเพ ื่อหลกีเล ี่ยงกระดาษตดิ

● ใสก่ระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํให ้
กระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์

คาํแนะนําในการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

● หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่เร ิม่ตน้การพมิพ ์ ใหเ้ปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ คลกิ พมิพแ์ละสแกน แลว้คลกิ ตัง้คา่การ
กาํหนดลักษณะ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิเีปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โปรดด ูเปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP 
ในหนา้ 12

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับตัวเลอืกในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ล ื่อนเมาส ์ ไปช ีท้ ีแ่ตล่ะตัวเลอืกเพ ื่ออา่น
คาํแนะนําเคร ือ่งมอื

● คณุสามารถใชท้างลัดสาํหรบัการพมิพเ์พ ื่อประหยัดเวลาในการตัง้คา่ลักษณะการพมิพท์ ีต่อ้งการ ทางลัดสาํหรบัการพมิพจ์ะ
จัดเกบ็การตัง้คา่ท ีเ่หมาะสมสาํหรบังานพมิพแ์ตล่ะชนดิไว ้เพ ื่อใหค้ณุสามารถตัง้คา่ตัวเลอืกทัง้หมดได ้ ในคลกิเดยีว หาก
ตอ้งการใชง้านทางลัด ให ้ ไปท ีแ่ทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํหรบัการพมิพต์า่งๆ) หรอื Printing Shortcut (ทาง
ลัดสาํหรบัการพมิพ)์ เลอืกทางลัดท ีต่อ้งการ และจากน้ันคลกิท ี ่OK (ตกลง)

หากตอ้งการเพ ิม่ทางลัดสาํหรบัการพมิพ ์ใหม ่ใหตั้ง้คา่ลักษณะการพมิพท์ ีต่อ้งการบนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/
คณุภาพ) Layout (เคา้โครง) หรอื Advanced (ขัน้สงู) เลอืกแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดสาํหรบัการพมิพต์า่งๆ) 
หรอื Printing Shortcut (ทางลัดสาํหรบัการพมิพ)์ คลกิท ี ่Save As (บันทกึเป็น) และป้อนช ื่อ จากน้ันคลกิท ี ่OK (ตกลง)

เม ื่อตอ้งการลบชอ็ตคัตการพมิพ ์ ใหเ้ลอืกชอ็ตคัตและคลกิ Delete (ลบ)

หมายเหต:ุ คณุไมส่ามารถลบชอรต์คัตการพมิพเ์ร ิม่ตน้ได ้

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่กระดาษและถาดกระดาษ:
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– Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลอืกขนาดกระดาษท ีค่ณุใส ่ ไว ้ ในถาดป้อนกระดาษ

– Paper Source (ถาดป้อนกระดาษ): เลอืกถาดกระดาษท ีค่ณุใสก่ระดาษไว ้

– Paper Type (ชนดิกระดาษ) หรอื Media (วัสดพุมิพ)์: เลอืกชนดิกระดาษท ีค่ณุตอ้งการใช ้

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่สหีรอืขาวดาํ:

– ส:ี ใชห้มกึดาํและหมกึสสีาํหรบังานพมิพส์ที ีส่มบรูณ ์

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

– โทนสเีทาคณุภาพสงู: ใชห้มกึดาํและหมกีส ึ ในการสรา้งโทนสดีาํและสเีทาในชว่งท ีก่วา้งข ึน้ เพ ื่อให ้ ไดง้านพมิพข์าวดาํ
คณุภาพสงู

● 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

– Normal (ธรรมดา): เหมาะสาํหรบังานพมิพ โ์ดยสว่นใหญ่

– Best (ดที ีส่ดุ): จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) ท ีด่กีวา่ Normal (ธรรมดา) 

– Print in Max DPI (พมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน DPI สงูสดุ): การตัง้คา่จาํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) สงูสดุในรายการท ีม่ ี ใหเ้ลอืกใช ้
สาํหรบัคณุภาพงานพมิพ ์

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

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่หนา้และเคา้โครง:

– Orientation (การวางแนวกระดาษ): เลอืก Portrait (แนวตัง้) สาํหรบัการพมิพแ์นวตัง้ หรอื Landscape (แนว
นอน) สาํหรบัการพมิพแ์นวนอน

– Print on Both Sides Manually (พมิพบ์นหนา้กระดาษทัง้สองดา้นดว้ยตัวเอง): พลกิหนา้กระดาษหลังจากพมิพ ์
บนกระดาษดา้นหนึ่งแลว้ดว้ยตัวเอง เพ ื่อใหค้ณุสามารถพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

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

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

– Booklet Layout (เคา้โครงรปูเลม่) หรอื Booklet (รปูเลม่): ชว่ยใหค้ณุสามารถสัง่พมิพเ์อกสารหลายหนา้ใหเ้ป็นรปู
เลม่ โดยจะพมิพข์อ้มลูสองหนา้ลงในกระดาษแตล่ะแผน่ท ีส่ามารถนําไปพับเป็นรปูเลม่ในขนาดคร ึง่หนึ่งของแผน่
กระดาษ
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○ Left binding (การเยบ็เลม่ดา้นซา้ย) หรอื Booklet-LeftBinding (การเยบ็เลม่รปูเลม่ดา้นซา้ย): ดา้นท ี่ ใช ้
เยบ็เลม่หลังจากท ีพั่บกระดาษเป็นรปูเลม่จะปรากฏอย ูท่างดา้นซา้ย เลอืกตัวเลอืกนี้ ในกรณีท ีค่ณุอา่นจากซา้ยไป
ขวา

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

– Borderless (ไมม่ขีอบ) หรอื Page Borders (ขอบหนา้กระดาษ): ชว่ยใหค้ณุเพ ิม่หรอืลบขอบหนา้กระดาษในกรณีท ี่
คณุพมิพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ตอ่แผน่

– Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ตอ่แผน่): จะชว่ยคณุในการระบลุาํดับของหนา้ในกรณีท ีค่ณุพมิพ ์
เอกสารมากกวา่สองหนา้ตอ่แผน่

– Pages to Print (หนา้ท ีต่อ้งการพมิพ)์ : ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพเ์ฉพาะหนา้เลขคี่ พมิพเ์ฉพาะหนา้เลขค ู ่หรอืพมิพ ์
ทกุหนา้

– Reverse page order (ลาํดับหนา้แบบยอ้นกลับ) หรอื Page Order (ลาํดับหนา้): ชว่ยใหค้ณุสามารถพมิพห์นา้จาก
ดา้นหนา้ไปดา้นหลัง หรอืแบบยอ้นลาํดับได ้
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ดสูถานะงานพมิพแ์ละจัดการงานพมิพ ์ (Windows)
หากตอ้งการด ูหยดุพัก หรอืยกเลกิงานพมิพข์องคณุ ใหเ้ปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่)) 
คลกิ พมิพแ์ละสแกน จากน้ันคลกิ See What’s Printing (ดงูานท ีก่าํลังพมิพอ์ย ู)่
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ปรบัแตง่เคร ือ่งพมิพข์องคณุ (Windows)
หากตอ้งการเปล ี่ยนช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ การตัง้คา่การรกัษาความปลอดภัย หรอืคณุสมบัตอิ ื่นๆ ใหเ้ปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP 
(สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่)) คลกิ พมิพแ์ละสแกน จากน้ันคลกิ Customize Your Printer (ปรบัแตง่เคร ือ่งพมิพข์อง
คณุ)
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3 การใชบ้รกิารทางเวบ็

● บรกิารทางเวบ็คอือะไร

● การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

● การพมิพด์ว้ย HP ePrint

● การใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected 

● การลบบรกิารทางเวบ็
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บรกิารทางเวบ็คอือะไร
HP ePrint 

● HP ePrint เป็นบรกิารฟรจีาก HP ท ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีส่นับสนุน HP ePrint ของคณุไดท้กุท ีท่กุ
เวลา ซ ึง่งา่ยเพยีงสง่อเีมลไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลท ีก่าํหนดไว ้ ใหกั้บเคร ือ่งพมิพ ์ เม ื่อคณุเปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็ท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งใช ้ ไดรเวอรห์รอืซอฟตแ์วรพ์เิศษ หากคณุสามารถสง่อเีมล คณุกส็ามารถพมิพ ์ไดจ้ากทกุท ี่ โดยใช ้HP ePrint 

หลังจากท ีค่ณุลงทะเบยีนบัญชผี ู้ ใชบ้น HP Connected ( www.hpconnected.com อาจไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเทศ/
ภมูภิาค) แลว้ คณุสามารถลงช ื่อเขา้ใชเ้พ ื่อปรบัแตง่ท ีอ่ย ูอ่เีมล HP ePrint ของเคร ือ่งพมิพข์องคณุ ควบคมุผ ูท้ ีส่ามารถใชท้ ีอ่ย ู่
อเีมลดังกลา่วในการสัง่พมิพ ์ และขอความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับ HP ePrint
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การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็
กอ่นท ีค่ณุจะตัง้คา่ Web Services ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็โดยใชแ้ผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  ( Setup (การตัง้คา่) )

2. กดเลอืก Web Services (บรกิารทางเวบ็)

3. สมัผัสท ี ่Yes (ใช)่ เพ ื่อยอมรบัขอ้กาํหนดการตัง้คา่ Web Services 

4. สมัผัสท ี ่OK (ตกลง) เม ื่อคณุเหน็วา่ มกีารตัง้คา่ Web Service เป็นท ีส่าํเรจ็แลว้

เม ื่อมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเซริฟ์เวอร ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลู และจะแสดงสรปุการบรกิารทางเวบ็บนหนา้จอ

การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็โดยใช ้Embedded Web Server

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในหนา้ 84

2. คลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารบนเวบ็

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

หมายเหต:ุ หากไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนให ้ ใสก่ารตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของคณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ีใหท้าํตามคาํ
แนะนําบนหนา้จอในการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีดพรอ็กซ ีใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ย หรอืผ ูท้ ีตั่ง้
คา่เครอืขา่ย

4. เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลู ปฏบัิตติามคาํแนะนําในหนา้ขอ้มลูเพ ื่อดาํเนนิการตัง้
คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้
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การพมิพด์ว้ย HP ePrint
HP ePrint ชว่ยใหค้ณุสามารถสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีส่นับสนุน HP ePrint ของคณุไดท้กุท ีท่กุเวลา

กอ่นท ีค่ณุจะสามารถใช ้HP ePrint เคร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยท ีส่ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ได ้

วธิกีารคน้หาท ีอ่ย ูอ่เีมล HP ePrint

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  ( Setup (การตัง้คา่) )

2. สมัผัสท ี ่Web Services (บรกิารทางเวบ็) 

3. สมัผัสท ี ่Display Email Address (แสดงผลท ีอ่ย ูอ่เีมล) 

หมายเหต:ุ แตะท ี ่พมิพ ์ เพ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลู ซ ึง่แสดงรหัสเคร ือ่งพมิพ ์ และคาํแนะนําวธิกีารปรบัแตง่ท ีอ่ย ูอ่เีมล

การพมิพเ์อกสารโดยใช ้HP ePrint

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่ Web Services แลว้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ในหนา้ 41

2. อเีมลเอกสารของคณุไปยังเคร ือ่งพมิพ ์

a. ในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ ใหเ้ปิดแอพพลเิคชันอเีมล

หมายเหต:ุ สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการใชแ้อพพลเิคชันอเีมลในในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ โปรดด ู
เอกสารท ีม่าพรอ้มกับแอพพลเิคชัน

b. สรา้งอเีมลใหมแ่ละแนบเอกสารท ีจ่ะพมิพ ์

c. สง่อเีมลไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลของเคร ือ่งพมิพ ์

เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพเ์อกสารท ีแ่นบมา

หมายเหต:ุ อเีมลของคณุจะไดร้บัการพมิพทั์นทที ี่ ไดร้บั โดยไมม่กีารรบัประกันเวลาท ีจ่ะไดร้บัอเีมลหรอืการไดร้บัอเีมลเชน่
เดยีวกับอเีมลทัว่ไป คณุสามารถตรวจสอบสถานะการพมิพ ์ไดจ้าก HP Connected (www.hpconnected.com) อาจไม่
สามารถเลอืกใชง้านไซตน์ี้ ได ้ ในบางประเทศ/ภมูภิาค

หมายเหต:ุ เอกสารท ีพ่มิพด์ว้ย HP ePrint อาจแตกตา่งจากตน้ฉบับ ลักษณะ การจัดรปูแบบ และการจัดขอ้ความอาจแตก
ตา่งจากเอกสารตน้ฉบับ สาํหรบัเอกสารท ีต่อ้งพมิพ ์ใหม้คีณุภาพสงู (เชน่ เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนําใหค้ณุพมิพ ์
งานจากซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชันบนคอมพวิเตอรข์องคณุ ซ ึง่ทาํใหค้ณุสามารถควบคมุลักษณะของงานท ีพ่มิพอ์อกมาไดม้าก
ข ึน้

วธิกีารปิด HP ePrint

1. จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (HP ePrint) จากน้ันแตะ  (การตัง้คา่บรกิารทาง

เวบ็)

2. สมัผัสปุ่ มสลับท ีอ่ย ูถั่ดจาก HP ePrint เพ ื่อปิดใช ้
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หมายเหต:ุ หากตอ้งการลบบรกิารทางเวบ็ออกทัง้หมด โปรดดทู ี ่การลบบรกิารทางเวบ็ ในหนา้ 45

 คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์
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การใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected 
ใชง้านเวบ็ไซตฟ์ร ีHP Connected ของ HP ในการตัง้คา่ความปลอดภัยเพ ิม่เตมิสาํหรบั HP ePrint และระบทุ ีอ่ย ูอ่เีมลท ีอ่นุญาตให ้
สง่อเีมลไปยังเคร ือ่งพมิพข์องคณุ คณุยังสามารถรบัอัพเดตของผลติภัณฑ ์และบรกิารฟรอี ื่นๆ ไดอ้กีดว้ย

ไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Connected (อาจไมม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค) เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิ และขอ้กาํหนดและเง ื่อนไข
เฉพาะ www.hpconnected.com
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การลบบรกิารทางเวบ็
ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เพ ื่อนํา Web Services ออก

การนํา Web Services ออก โดยใชแ้ผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (HP ePrint) จากน้ันแตะ  (การตัง้คา่บรกิารทาง

เวบ็)

2. คลกิ Remove Web Services (ลบบรกิารทางเวบ็)

การนํา Web Services ออกโดยใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในหนา้ 84

2. คลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารทางเวบ็

3. จากเมนทูางซา้ย ใหค้ลกิ การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ คลกิ ลบบรกิารทางเวบ็ จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ
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4 การทาํสาํเนาและสแกน

● การทาํสาํเนาเอกสาร

● การวางตน้ฉบับ

● สแกนโดยใชแ้อป HP Smart

● การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP

● การสแกนจากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ 

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● เคลด็ลับการสแกนและทาํสาํเนาใหป้ระสบความสาํเรจ็
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การทาํสาํเนาเอกสาร
หมายเหต:ุ เอกสารทัง้หมดจะมกีารทาํสาํเนาในโหมดคณุภาพการพมิพป์กต ิคณุไมส่ามารถเปล ี่ยนคณุภาพโหมดการพมิพเ์ม ื่อทาํ
สาํเนา

คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อทาํสาํเนาจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใช ้
แอป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

การทาํสาํเนาเอกสาร

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

2. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

3. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่Copy (ทาํสาํเนา)

4. ระบจุาํนวนสาํเนาท ีต่อ้งการ ดาํเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้เพ ื่อระบจุาํนวน:

● เลอืกจาํนวนในตัวสปินเนอร ์ คณุสามารถปัดไปทางซา้ยหรอืขวาในตัวสปินเนอร ์ เพ ื่อเพ ิม่หรอืลดจาํนวน

● สมัผัสปุ่ มแป้นพมิพท์ ีอ่ย ูด่า้นขวาของตัวสปินเนอร ์ เพ ื่อระบจุาํนวนท ีต่อ้งการ

5. สมัผัสท ี ่  (การตัง้คา่) เพ ื่อระบขุนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คณุภาพการพมิพ ์ หรอืการตัง้คา่อ ื่นๆ

6. สมัผัสท ี ่  (ยอ้นกลับ) เพ ื่อกลับส ูเ่มน ูทาํสาํเนา

7. แตะ Start Black (เร ิม่แบบขาวดาํ) หรอื Start Color (เร ิม่แบบส)ี เพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนางานพมิพ ์
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การวางตน้ฉบับ
การวางตน้ฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. วางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ีต่าํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์
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การป้อนตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ

1. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษออก

2. ป้อนตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

3. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชดิขอบกระดาษ
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สแกนโดยใชแ้อป HP Smart
สว่นนีจ้ะใหค้าํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสัง่สแกนจากอปุกรณ ์iOS, Android, Windows และ Mac 
ของคณุ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแอป โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา 
ในหนา้ 13

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

● สแกนจากอปุกรณ ์iOS หรอื Android

● สแกนจากเคร ือ่งพมิพ ์ไปยังอปุกรณ ์Mac ของคณุ

● สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10

สแกนจากอปุกรณ ์iOS หรอื Android

1. เปิดแอป HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ

2. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

คาํแนะนํา: หากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์อาไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอหลักของ HP Smart โดยการปัดไปทางซา้ยหรอื
ขวาแลว้ทาํการเลอืก

หากตอ้งการใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะ (ไอคอนบวก) บนหนา้จอหลัก จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่น หรอืเพ ิม่

เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่

3. แตะท ีตั่วเลอืกการสแกนท ีค่ณุตอ้งการใช ้

● หากคณุใชก้ลอ้งของอปุกรณ ์ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุอย ู่ ในบรเิวณท ีม่แีสงสวา่งเพยีงพอ และภาพถา่ยหรอืเอกสารไม่
กลมกลนืไปกับพ ืน้ผวิท ีว่างไว ้

● หากคณุใชส้แกนเนอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี่ ไอคอน การตัง้คา่ เพ ื่อเลอืกแหลง่อนิพทุ และเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่
การสแกน จากน้ันแตะไอคอน สแกน

● หากคณุเลอืกตัวเลอืกสาํหรบัไฟลแ์ละภาพถา่ย ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเลอืกไฟลท์ ีต่อ้งการ ดาํเนนิการ
เปล ี่ยนแปลงตามตอ้งการ แลว้บันทกึการเปล ี่ยนแปลง

4. เม ื่อคณุปรบัเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวเ้สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถบันทกึ แบง่ปัน หรอืพมิพเ์อกสารหรอืรปูภาพ

สแกนจากเคร ือ่งพมิพ ์ไปยังอปุกรณ ์Mac ของคณุ
1. วางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ีต่าํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิดแอป HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ

3. บนหนา้จอหลักของแอป HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

4. คลกิไทล ์สแกน
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5. จากหนา้ตา่ง สแกน ใหท้าํการเปล ี่ยนแปลงตามตอ้งการ จากน้ันคลกิ สแกน

6. ในตัวอยา่งการสแกน ใหค้ลกิ แก้ ไข เพ ื่อทาํการเปล ี่ยนแปลงตามตอ้งการ จากน้ันใชง้านการเปล ี่ยนแปลง

7. คลกิ เพ ิม่หนา้ เพ ื่อเพ ิม่หนา้ลงในงานสแกนของคณุ หากจาํเป็น จากน้ันจงึทาํการพมิพ ์ บันทกึ หรอืแชรง์านสแกน

สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10

หากตอ้งการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชเ้คร ือ่งสแกนของเคร ือ่งพมิพ ์

1. วางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ีต่าํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

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

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

เลอืกแผน่กระจกจากรายการดรอปดาวน ์Source (แหลง่ขอ้มลู)

5. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอน Preview (ดตัูวอยา่ง) เพ ื่อดตัูวอยา่งและปรบัภาพ หากจาํเป็น

6. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอน Scan (สแกน)

7. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ หากจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ ิม่หนา้ เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

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

8. เลอืกชนดิไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอน Save (บันทกึ) เพ ื่อบันทกึ หรอืคลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอน 
Share (แชร)์ เพ ื่อแชรกั์บผ ูอ้ ื่น

หากตอ้งการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชก้ลอ้งของอปุกรณ ์

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 ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

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:
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● คลกิหรอืแตะ เพ ิม่หนา้ เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

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

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

หากตอ้งการแก ้ ไขเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีม่กีารสแกนไวก้อ่นหนา้

HP Smart แสดงเคร ือ่งมอืสาํหรบัการแก ้ ไข เชน่ การครอบตัดและการหมนุ ซ ึง่คณุสามารถใชเ้คร ือ่งมอืนี้ ในการปรบัคา่เอกสาร
หรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวก้อ่นหนา้บนอปุกรณข์องคณุ

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

2. เลอืก สแกน จากน้ันเลอืก นําเขา้

3. เลอืกเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการปรบัคา่ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่Open (เปิด)

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

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ หากจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ ิม่หนา้ เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

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

6. เลอืกประเภทไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันคลกิหรอืแตะ บันทกึ หรอื แชร ์ เพ ื่อบันทกึไฟลห์รอืแชรกั์บผ ูอ้ ื่น
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การสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP
● สแกนจากคอมพวิเตอร ์

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

● สรา้งทางลัดการสแกนใหม ่(Windows)

สแกนจากคอมพวิเตอร ์
กอ่นท ีจ่ะสแกนจากคอมพวิเตอร ์ ใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP ท ีแ่นะนําแลว้ โดยทัง้เคร ือ่งพมิพแ์ละ
คอมพวิเตอรต์อ้งมกีารเช ื่อมตอ่และเปิดเคร ือ่งไว ้

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยเป็นไฟล ์(Windows)

1. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่) ใหค้ลกิท ี ่การสแกน จากน้ันคลกิ สแกนเอกสารหรอื
ภาพถา่ย

3. เลอืกชนดิของสแกนท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Scan (สแกน)

● เลอืก บันทกึเป็น PDF เพ ื่อบันทกึเอกสาร (หรอืภาพถา่ย) เป็นไฟล ์PDF

● เลอืก บันทกึเป็น JPEG เพ ื่อบันทกึภาพถา่ย (หรอืเอกสาร) เป็นไฟลภ์าพ

หมายเหต:ุ คลกิลงิค ์เพ ิม่เตมิ ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพ ื่อทบทวนและแก ้ ไขการตัง้คา่ของการสแกนใดๆ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) ในหนา้ 54

หากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยไปยังอเีมล (Windows)

1. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่) ใหค้ลกิท ี ่การสแกน จากน้ันคลกิ สแกนเอกสารหรอื
ภาพถา่ย

3. เลอืกชนดิของสแกนท ีค่ณุตอ้งการ แลว้คลกิ Scan (สแกน)

เลอืก อเีมลเป็น PDF หรอื อเีมลเป็น JPEG เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรอ์เีมลโดยแนบไฟลท์ ีส่แกนไปพรอ้มกับอเีมลดว้ย

หมายเหต:ุ คลกิลงิค ์เพ ิม่เตมิ ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพ ื่อทบทวนและแก ้ ไขการตัง้คา่ของการสแกนใดๆ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) ในหนา้ 54

หากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง
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การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows)

คณุสามารถปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกนใดก ็ ได ้ทัง้เพ ื่อการใชง้านครัง้เดยีว หรอืบันทกึการเปล ี่ยนแปลงไวเ้พ ื่อใชง้านอยา่งถาวร 
การตัง้คา่เหลา่นีร้วมตัวเลอืกอยา่งเชน่ ขนาดกระดาษและการจัดวาง ความละเอยีดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอรข์อง
สแกนท ีบั่นทกึไว ้

1. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่) ใหค้ลกิท ี ่การสแกน จากน้ันคลกิ สแกนเอกสารหรอื
ภาพถา่ย

3. คลกิลงิค ์เพ ิม่เตมิ ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดจะปรากฏข ึน้ทางดา้นขวา คอลัมนท์างดา้นซา้ยสรปุการตัง้คา่ปัจจบัุนสาํหรบัแตล่ะสว่น 
คอลัมนท์างดา้นขวาชว่ยใหค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ในสว่นท ีเ่นน้ส ี ได ้

4. คลกิแตล่ะสว่นทางดา้นซา้ยของบานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดเพ ื่อทบทวนการตัง้คา่ในสว่นน้ัน

คณุสามารถทบทวนและเปล ี่ยนการตัง้คา่สว่นใหญ่ ไดด้ว้ยเมนแูบบดงึลง

การตัง้คา่บางอยา่งใหค้วามยดืหยุน่มากข ึน้ดว้ยการแสดงบานหนา้ตา่งใหม ่ซ ึง่จะระบไุวด้ว้ย + (เคร ือ่งหมายบวก) ทางดา้นขวา
ของการตัง้คา่ คณุตอ้งคลกิ ตกลง เพ ื่อยอมรบั หรอืคลกิ Cancel (ยกเลกิ) เพ ื่อยกเลกิการเปล ี่ยนแปลงใดๆ บนหนา้ตา่งนี้ เพ ื่อ
กลับไปยังหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีด

5. เม ื่อคณุเสรจ็ส ิน้การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่แลว้ ใหด้าํเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● คลกิ Scan (สแกน) จะมขีอ้ความปรากฏข ึน้ใหบั้นทกึหรอืปฏเิสธการเปล ี่ยนแปลงทางลัดหลังสแกนเสรจ็แลว้

● คลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด จากน้ันคลกิ Scan (สแกน)

สรา้งทางลัดการสแกนใหม ่(Windows)

คณุสามารถสรา้งทางลัดการสแกนของตัวเองเพ ื่อทาํใหก้ารสแกนงา่ยย ิง่ข ึน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและ
บันทกึภาพถา่ยเป็นรปูแบบ PNG แทนท ีจ่ะเป็น JPEG

1. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่) ใหค้ลกิท ี ่การสแกน จากน้ันคลกิ สแกนเอกสารหรอื
ภาพถา่ย

3. คลกิ สรา้งทางลัดการพมิพ ์ใหม่

4. ใสช่ ื่อบรรยาย เลอืกทางลัดท ีม่อีย ูเ่พ ื่อใชอ้า้งองิทางลัดใหมข่องคณุ จากน้ันคลกิ สรา้ง

ตัวอยา่งเชน่ ถา้คณุกาํลังสรา้งทางลัดใหมส่าํหรบัภาพถา่ย ใหเ้ลอืก บันทกึเป็น JPEG หรอื อเีมลเป็น JPEG ซ ึง่จะทาํใหตั้วเลอืก
ตา่งๆ ในการทาํงานกับภาพพรอ้มใชง้านในขณะทาํการสแกน

5. เปล ี่ยนการตัง้คา่สาํหรบัทางลัดใหม่ ใหต้รงกับความตอ้งการของคณุ จากน้ันคลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด
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หมายเหต:ุ คลกิลงิค ์เพ ิม่เตมิ ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพ ื่อทบทวนและแก ้ ไขการตัง้คา่ของการสแกนใดๆ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) ในหนา้ 54
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การสแกนจากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์
ถา้ตอ้งการสแกนตน้ฉบับจากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

1. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

2. แตะ การสแกน

3. กดเลอืกคอมพวิเตอรท์ ีต่อ้งการใหเ้ป็นปลายทางการสแกน

4. เลอืกประเภทการสแกนท ีต่อ้งการ

5. แตะ OK (ตกลง)
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การสแกนโดยใช ้Webscan
Webscan (เวบ็สแกน) คอืคณุสมบัตขิองเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง ท ีส่ามารถใชส้แกนภาพถา่ยและเอกสารจากเคร ือ่งพมิพล์งใน
คอมพวิเตอรท์ ี่ ใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร ์ได ้

คณุสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดแ้มว้า่จะไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรก์ต็าม

หมายเหต:ุ 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. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 84

2. คลกิท ีแ่ทบ็ Settings (การตัง้คา่)

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

4. เลอืก Webscan เพ ื่อเปิดใช ้Webscan

5. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)

เม ื่อตอ้งการสแกนโดยใชเ้วบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรบัฟังกชั์น่การสแกนระดับพ ืน้ฐาน ใชง้านสแกนหรอืเรยีกใชฟ้ังกชั์น่เพ ิม่เตมิโดยสแกนผา่น
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP

1. วางตน้ฉบับโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในถาดป้อนเอกสาร หรอืวางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ี่
ตาํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การวางตน้ฉบับ ในหนา้ 48

2. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 84

3. คลกิท ีแ่ทบ็ การสแกน

4. คลกิ Webscan (เวบ็สแกน) ในหนา้ตา่งดา้นซา้ย เปล ี่ยนการตัง้คา่ใดๆ แลว้คลกิ Start Scan (เร ิม่สแกน)
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เคลด็ลับการสแกนและทาํสาํเนาใหป้ระสบความสาํเรจ็
ใชเ้คลด็ลับตอ่ไปนี้เพ ื่อความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน:

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอรจ์ะถอืวา่ส ิง่ใดๆ ท ีอ่ย ูบ่นกระจกเป็นสว่นหนึ่งของรปูภาพ

● วางตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งใกล้ๆ  กับไอคอนท ีต่าํแหน่งมมุของกระจกสแกนเนอร ์

● เม ื่อตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญจ่ากตน้ฉบับขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบับลงในคอมพวิเตอร ์ ปรบัขนาดภาพในซอฟตแ์วรก์าร
สแกน แลว้จงึพมิพภ์าพท ีข่ยายแลว้

● เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาขอ้ความสแกนไมถ่กูตอ้งหรอืขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่ความสวา่งในซอฟตแ์วรก์ารสแกนใน
ระดับท ีเ่หมาะสม

● และคณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อสแกนจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดด ู
ท ี ่สแกนโดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 50

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเลอืกแหลง่ท ีถ่กูตอ้ง (อปุกรณป้์อนกระดาษหรอืกระจกสแกนเนอร)์ สาํหรบัการสแกนในขณะท ี่ ใช ้
ซอฟตแ์วร ์ HP

● ใสต่น้ฉบับอยา่งถกูตอ้งลงในอปุกรณป้์อนกระดาษแลว้ จอแสดงผลแผงควบคมุกจ็ะยนืยันความถกูตอ้งดว้ย
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5 จัดการหมกึและหัวพมิพ ์

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ระดับหมกึ

● เตมิถังหมกึ

● การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพ ์

● การพมิพด์ว้ยหมกึสดีาํเทา่น้ัน

● การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์

● ปรบัแนวหัวพมิพ ์

● ทาํความสะอาดหัวพมิพ ์

● ทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์

● ขอ้แนะนําในการใชห้มกึและหัวพมิพ ์

● ยา้ยเคร ือ่งพมิพ ์ 
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ระดับหมกึ
คณุสามารถตรวจสอบระดับหมกึไดจ้ากถังหมกึบนเคร ือ่งพมิพ ์ และคณุยังสามารถตรวจสอบท ีซ่อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP 
หรอืแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อดวูา่จาํเป็นตอ้งเตมิหมกึในถังหมกึใดหรอืไม่

วธิกีารตรวจสอบระดับหมกึจากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

1. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart(เร ิม่)) ใหค้ลกิ Estimated Levels (ระดับโดยประมาณ) 
ท ีด่า้นบนของหนา้ตา่ง

2. ใน กลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ ระดับหมกึโดยประมาณ

การตรวจสอบระดับหมกึพมิพจ์ากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

● จากหนา้จอหลัก ใหแ้ตะ  (ไอคอนหมกึ)
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เตมิถังหมกึ
หมายเหต:ุ การตอ้งเขา้รบับรกิารหรอืซอ่มแซมผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการเตมิหมกึในถังหมกึอยา่งไมเ่หมาะสม และ/หรอืใช ้
หมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน

การเตมิถังหมกึ

1. เปิดฝาดา้นหนา้

2. เปิดฝาถังหมกึท ีค่ณุตัง้ใจจะเตมิหมกึ

3. ข ึน้อย ูกั่บประเภทขวดหมกึของคณุ ใหด้าํเนนิการหนึ่งในขัน้ตอนตอ่ไปนี้: 

● ขวดแบบฝาหมนุ: หมนุเพ ื่อถอดฝาออกจากขวดหมกึ
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● ขวดแบบฝาพลกิ: บดิเพ ื่อนําฝาครอบขวดหมกึออก นําซลีออกจากขวด สวมฝาครอบกลับลงบนขวด และดงึเปิดสว่น
บนสดุของฝาครอบ

4. จับค ูส่ขีองขวดหมกึใหต้รงกับสขีองถังหมกึ ถอืขวดจอ่ไวท้ ีหั่วฉีดของถัง ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ปากขวดน้ันอย ูเ่หนอืหัวฉีดพอด ี
จากน้ันปลอ่ยใหห้มกึไหลเขา้ไป ในถังจนกวา่จะเตม็ถัง หากระบบไมเ่ร ิม่ดดูหมกึทันท ีใหด้งึขวดออกมาแลว้ใสล่งบนถังอยา่งถกู
ตอ้ง

หมายเหต:ุ อยา่บบีขวดหมกึขณะทาํการเตมิหมกึ ขวดหมกึอาจมหีลายแบบ

ขวดแบบฝาหมนุ ขวดแบบฝาพลกิ

หมายเหต:ุ หากมหีมกึเหลอืในขวด ใหเ้กบ็ขวดโดยวางตัง้ตรงในท ีแ่หง้และเยน็
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5. ปิดฝาครอบถังหมกึใหแ้น่น

6. ทาํซํา้ตามขัน้ตอนท ี ่2 ถงึ 5 เพ ื่อเตมิหมกึในถังหมกึอ ื่น

7. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวังขณะใชข้วดหมกึ

ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เม ื่อใชข้วดหมกึ:

● เกบ็ขวดหมกึใหพ้น้มอืเดก็

● เปิดขวดหมกึเฉพาะเม ื่อคณุวางแผนท ีจ่ะเตมิหมกึลงในถังหมกึ

● หา้มเอยีง เขยา่ หรอืบบีขวดหมกึในขณะท ีเ่ปิดขวดไว ้เพ ื่อป้องกันหมกึรัว่

● เกบ็ขวดหมกึไว ้ ในท ี่ๆ  เยน็และมดื

● หา้มรบัประทานหรอืป้ายเขา้ปาก
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การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพ ์
กอ่นสัง่ซ ือ้ขวดหมกึพมิพ ์ ตอ้งตรวจสอบป้ายฉลากท ีอ่ย ูบ่นขวดหมกึดว้ยตาเปลา่เพ ื่อดหูมายเลขขวดหมกึ นอกจากนี้คณุยังสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูนี้ ไดจ้ากบนป้ายกาํกับผลติภัณฑ ์ซ ึง่จะอย ูด่า้นในฝาปิดดา้นหนา้

หากตอ้งการสัง่ซ ือ้วัสดขุองแทจ้าก HP สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/buy/supplies เลอืกประเทศ/ภมูภิาคของคณุ 
เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ จากน้ันทาํตามขอ้ความแจง้เพ ื่อคน้หาขวดหมกึพมิพท์ ีเ่หมาะสมสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

หมายเหต:ุ บรกิารสัง่ซ ือ้ขวดหมกึพมิพแ์บบออนไลนน์ี้ ไม่ ได ้ ใหบ้รกิารในทกุประเทศ/ภมูภิาค ถา้บรกิารดังกลา่วไมม่ ี ใหบ้รกิารใน
ประเทศ/ภมูภิาคของคณุ คณุอาจดขูอ้มลูอปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงและพมิพร์ายการเพ ื่อไวอ้า้งองิไดเ้ม ื่อซ ือ้จากตัวแทนจาํหน่ายของ HP 
ในประเทศของคณุ
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การพมิพด์ว้ยหมกึสดีาํเทา่น้ัน
หากตอ้งการพมิพ โ์ดยใชห้มกึสดีาํเทา่น้ัน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

Windows 10

● คลกิท ีแ่ทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

● ใน Print in Grayscale (พมิพข์าว) ใหเ้ลอืก Black Ink Only (หมกึดาํเทา่น้ัน) จากรายการ และจากน้ันคลกิท ี ่OK 
(ตกลง) 

Windows 7

● บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรอื Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ใหค้ลกิปุ่ ม Advanced (ขัน้สงู) เพ ื่อเปิดกรอบ
โตต้อบ Advanced Options (ตัวเลอืกขัน้สงู) 

● จากรายการดรอปดาวน ์Print in Grayscale (พมิพข์าวดาํ) ใหเ้ลอืก Black Ink Only (หมกึดาํเทา่น้ัน) และจากน้ัน
คลกิท ี ่OK (ตกลง) 
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การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์
คณุสามารถพมิพห์นา้การวนิจิฉัย เพ ื่อตรวจสอบวา่ระบบแนะนําใหท้าํความสะอาดหรอืปรบัแนวหัวพมิพเ์พ ื่อเพ ิม่คณุภาพการพมิพ ์
ใหด้ขี ึน้หรอืไม่

จากแอป HP Smart คณุสามารถพัฒนาคณุภาพการพมิพ ์ได ้หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแอป โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP 
Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

หากตอ้งการพมิพห์นา้การวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพจ์ากจอแสดงผลเคร ือ่งพมิพ ์

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

3. สมัผัสท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื) และจากน้ันสมัผัสท ี ่Print Quality Report (รายงานคณุภาพการพมิพ)์

หากตอ้งการพมิพห์นา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ (Windows) 

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูเร ิม่) ใหค้ลกิ พมิพแ์ละสแกน ท ีด่า้นบนของหนา้ตา่ง

3. ในสว่น Print (พมิพ)์ ใหค้ลกิท ี ่Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ใชง้าน กลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ใน กลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ Device Services (บรกิารอปุกรณ)์ จากน้ันคลกิ Print Quality Diagnostics Page 
(พมิพห์นา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ)์
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5. ตรวจสอบชอ่งสฟ้ีา สมีว่งแดง สเีหลอืง และสดีาํ รวมถงึเนื้อหาอื่นๆ บนหนา้การวนิจิฉัย

6. ทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ หากพบวา่มเีสน้ร ิว้หรอืชอ่งวา่งในชอ่งสแีละชอ่งสดีาํในหนา้การวเิคราะห ์

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ ในหนา้ 69

7. ปรบัแนวหัวพมิพ ์ หากเสน้ตรงบนกระดาษท ีพ่มิพข์าดตอน หรอืหากหนา้การวนิจิฉัยแนะนําใหป้รบัแนวหัวพมิพ ์

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปรบัแนวหัวพมิพ ์ ในหนา้ 68

8. หากปัญหาเก ี่ยวกับคณุภาพการพมิพยั์งคงอย ูห่ลังจากทาํความสะอาดและปรบัแนวหัวพมิพแ์ลว้ ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ 
HP 
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ปรบัแนวหัวพมิพ ์
การปรบัแนวหัวพมิพส์ามารถปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ ์ใหด้ขี ึน้ได ้หากคณุพบวา่มสีหีรอืเสน้ท ี่ ไมต่รงในงานพมิพข์องคณุหรอืบน
หนา้การวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ คณุควรดาํเนนิการปรบัแนว หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับหนา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ 
โปรดดทู ี ่การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์ ในหนา้ 66

หากตอ้งการปรบัแนวหัวพมิพ ์ (Windows)

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูเร ิม่) ใหค้ลกิ พมิพแ์ละสแกน ท ีด่า้นบนของหนา้ตา่ง

3. ในสว่น Print (พมิพ)์ ใหค้ลกิท ี ่Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ใชง้าน กลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ใน กลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ Device Services (บรกิารอปุกรณ)์ คลกิตัวเลอืกท ีต่อ้งการ จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนํา
บนหนา้จอ

หากตอ้งการปรบัแนวหัวพมิพจ์ากจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพ ์

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  ( Setup (การตัง้คา่) )

3. สมัผัสท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื) สมัผัสท ี ่Align Cartridges (จัดแนวตลับหมกึพมิพ)์ และจากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ
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ทาํความสะอาดหัวพมิพ ์
หากงานพมิพข์องคณุมเีสน้ร ิว้ หรอืมสีที ี่ ไมถ่กูตอ้งหรอืสขีาดหายไป อาจตอ้งทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ และคณุยังสามารถตรวจสอบ
หนา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ เพ ื่อดวูา่ระบบแนะนําใหท้าํความสะอาดหรอืไม่ ไดอ้กีดว้ย ขัน้ตอนในการทาํความสะอาดน้ันจะพมิพ ์
เอกสารหนึ่งหนา้เพ ื่อพยายามทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับหนา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ โปรดดทู ี ่
การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์ ในหนา้ 66

หมายเหต:ุ ทาํความสะอาดหัวพมิพเ์ฉพาะเม ื่อจาํเป็นเทา่น้ัน หากทาํความสะอาดโดยไมจ่าํเป็น จะทาํใหส้ ิน้เปลอืงหมกึและหัวพมิพ ์
จะมอีายกุารใชง้านท ีส่ัน้ลง

หากตอ้งการทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ (Windows)

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูเร ิม่) ใหค้ลกิ พมิพแ์ละสแกน ท ีด่า้นบนของหนา้ตา่ง

3. ในสว่น Print (พมิพ)์ ใหค้ลกิท ี ่Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเขา้ใชง้าน กลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ใน กลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ Device Services (บรกิารอปุกรณ)์ คลกิตัวเลอืกท ีต่อ้งการ จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนํา
บนหนา้จอ

วธิกีารทาํความสะอาดหัวพมิพจ์ากจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพ ์

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

3. สมัผัสท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื) สมัผัสท ี ่Align Cartridges (ลา้งขอ้มลูตลับหมกึพมิพ)์ และจากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้
จอ
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ทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์
คณุสามารถสัง่ดาํเนนิการทาํความสะอาดจากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อป้องกันไม่ ใหม้คีราบตดิดา้นหลังเอกสารได ้

หากตอ้งการทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพจ์ากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

2. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูเร ิม่) ใหค้ลกิ พมิพแ์ละสแกน ท ีด่า้นบนของหนา้ตา่ง

3. ในสว่น พมิพ ์ ใหค้ลกิท ี ่ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ เพ ื่อเขา้ใชง้าน กลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ใน กลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารอปุกรณ ์คลกิตัวเลอืกท ีต่อ้งการ จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ
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ขอ้แนะนําในการใชห้มกึและหัวพมิพ ์
ขอ้แนะนําเก ี่ยวกับหัวพมิพ ์

ใชข้อ้แนะนําตอ่ไปนี้เม ื่อใชหั้วพมิพ:์

● ใชหั้วพมิพ ์ HP ของแท้

● เพ ื่อป้องกันหัวพมิพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม พลังงาน เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ ม พลังงาน จะดับลง

● อยา่เปิดหรอืดงึเทปหัวพมิพอ์อกจนกวา่คณุจะพรอ้มสาํหรบัการตดิตัง้ การปิดเทปหัวพมิพ ์ไวจ้ะลดการระเหยของหมกึพมิพ ์
ได ้

● ตดิตัง้ทัง้หัวพมิพข์าวดาํและหัวพมิพส์อียา่งถกูตอ้ง

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญหาเก ี่ยวกับหัวพมิพ ์ (ตลับหมกึ) ในหนา้ 102

● หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

● ปรบัแนวเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์ 
ในหนา้ 66

● หากคณุนําหัวพมิพอ์อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหพ้ยายามใสหั่วพมิพก์ลับเขา้ไปอกีครัง้ใหเ้รว็ท ีส่ดุ หัวพมิพ ์
ท ี่ ไมม่กีารป้องกันจะเร ิม่แหง้เม ื่ออย ูน่อกเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้แนะนําเก ี่ยวกับหมกึพมิพ ์

ใชข้อ้แนะนําตอ่ไปนี้เม ื่อใชห้มกึพมิพ:์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่หมกึในถังหมกึไม่ ไดเ้หลอืนอ้ย กอ่นทาํการพมิพ ์

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ระดับหมกึ ในหนา้ 60

● เตมิหมกึหากหมกึในถังหมกึเหลอืนอ้ย การพมิพ ์ในขณะท ีห่มกึในถังเหลอืนอ้ย อาจสง่ผลใหเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุไดร้บัความ
เสยีหายได ้

● อยา่เอยีงเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ หัวพมิพแ์ละหมกึพมิพ ์ HP ของแท้ ไดร้บัการออกแบบและทดสอบมาเพ ื่อใชส้าํหรบัเคร ือ่งพมิพแ์ละกระดาษของ HP 
ซ ึง่ทาํใหค้ณุสามารถพมิพง์านคณุภาพเย ีย่มไดอ้ยา่งงา่ยดาย

HP ไมส่ามารถรบัประกันคณุภาพหรอืความน่าเช ื่อถอืของวัสดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP การตอ้งเขา้รบับรกิารหรอืซอ่มแซม
ผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการใชวั้สดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน
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ยา้ยเคร ือ่งพมิพ ์
เพ ื่อป้องกันการเกดิความเสยีหายข ึน้กับเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืหมกึรัว่ซมึ ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นี้

หากคณุตอ้งการยา้ยเคร ือ่งพมิพภ์ายในบา้นหรอืสาํนักงาน ใหปิ้ดสลักหัวพมิพ ์ไว ้และพยายามวางเคร ือ่งพมิพ ์ในบนพ ืน้ระนาบ

หากคณุตอ้งการขนยา้ยเคร ือ่งพมิพอ์อกไปนอกบา้นหรอืสาํนักงาน โปรดอา่นคาํแนะนําท ีอ่ย ูภ่ายในกลอ่งเก ี่ยวกับการยา้ย
เคร ือ่งพมิพ ์ หรอืไปท ี ่www.support.hp.com
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6 เช ื่อมตอ่

● กอ่นเร ิม่ใชง้าน

● หากตอ้งการสัง่ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดการตัง้คา่

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายดว้ยเราเตอร ์

● เช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้ายเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยไมผ่า่นเราเตอร ์ (Wi-Fi Direct)

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใชแ้อป HP Smart

● เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ระบบไรส้าย

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB (การเช ื่อมตอ่แบบไม่ ใชเ้ครอืขา่ย)

● การเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่แบบ USB เป็นการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

● ใชเ้คร ือ่งมอืจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย)

● เคลด็ลับในการตดิตัง้และการใชง้านเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย
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กอ่นเร ิม่ใชง้าน
ดาํเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

● เครอืขา่ยไรส้ายไดร้บัการตัง้คา่และทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในเครอืขา่ยเดยีวกัน (ซับเนต็)

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
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หากตอ้งการสัง่ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดการตัง้คา่
หากผา่นไปมากกวา่สองชัว่โมง นับจากท ีค่ณุเปิดเคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก และคณุยังไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพผ์า่นระบบไรส้าย ใหส้ัง่ให ้
เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตัง้คา่เครอืขา่ย โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โหมดตัง้คา่จะคงอย ูเ่ป็นเวลาสองชัว่โมง สาํหรบั
ขอ้มลูวธิกีารคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน ในหนา้ 119
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เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายดว้ยเราเตอร ์
● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุกับเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชแ้ผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP

หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ยท ีร่องรบัการเช ื่อมตอ่ไรส้ายผา่น WLAN 802.11 ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุม ี
รายการตอ่ไปนี้:

● เครอืขา่ยไรส้าย 802.11b/g/n ท ีม่เีราเตอรห์รอืสถานแีมข่า่ยไรส้าย

หมายเหต:ุ เคร ือ่งพมิพจ์ะรองรบัการเช ื่อมตอ่ท ี่ ใชร้ะบบ 2.4GHz และ 5GHz

● คอมพวิเตอรท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการใหเ้ช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

● ช ื่อเครอืขา่ย (SSID)

● คยี ์ WEP หรอื วลรีหัสผา่น WPA (หากจาํเป็น)

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ของ HP

หากทาํการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์บบไรส้ายโดยใชซ้อฟตแ์วร ์ HP ใหส้ัง่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตัง้คา่เครอืขา่ย โดยการคนืคา่การตัง้คา่
เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โหมดตัง้คา่จะคงอย ูเ่ป็นเวลาสองชัว่โมง สาํหรบัขอ้มลูวธิกีารคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่คนื
คา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน ในหนา้ 119

1. ใน HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่)) ใหค้ลกิ เคร ือ่งมอื

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วร ์ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ในหนา้ 12

2. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

3. คลกิ เช ื่อมตอ่อปุกรณ ์ใหม่

4. เลอืก ตัง้คา่ดว้ยตัวเอง เลอืกตัวเลอืกระบบไรส้าย จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุกับเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชแ้ผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อตัง้คา่การส ือ่สารแบบไรส้าย

หมายเหต:ุ กอ่นท ีจ่ะดาํเนนิการ ให ้ ไลด่รูายการท ี ่กอ่นเร ิม่ใชง้าน ในหนา้ 74

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (ระบบไรส้าย)

2. กดเลอืก  (การตัง้คา่)

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

4. ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏข ึน้เพ ื่อดาํเนนิการตัง้คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้
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เช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้ายเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยไมผ่า่นเราเตอร ์ (Wi-Fi Direct)
ดว้ย Wi-Fi Direct คณุสามารถพมิพแ์บบไรส้ายจากคอมพวิเตอร ์ สมารท์โฟน แทบ็เลต็ หรอือปุกรณอ์ื่นท ีม่คีณุสมบัตกิารใชง้าน
แบบไรส้ายได ้โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีม่อีย ู่

แนวทางปฏบัิติ ในการใช ้Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ Wi-Fi Direct ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/go/wifidirectprinting 

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู ่ดทู ีส่ว่น การเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct ในหนา้ 77

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณพ์กพาของคณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ีจ่าํเป็นไวแ้ลว้

– ถา้คณุตอ้งการใชค้อมพวิเตอร ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพท์ ี่ ใหม้าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์
แลว้

หากคณุยังไมม่กีารตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP ในคอมพวิเตอร ์ ใหเ้ช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุเขา้กับ Wi-Fi 
Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุกอ่น และจากน้ันทาํการตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เลอืก Wireless (ระบบไร ้
สาย) เม ื่อมขีอ้ความแสดงข ึน้มาจากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพส์าํหรบัประเภทการเช ื่อมตอ่

– หากคณุตอ้งการใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุมกีารตดิตัง้แอพสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใชง้านรว่มกันไดแ้ลว้

● คณุสามารถใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct เดยีวกันไดกั้บคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณเ์คล ื่อนท ีส่งูสดุหา้เคร ือ่งในคราวเดยีวกัน

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

● Wi-Fi Direct ไมส่ามารถใช ้ ในการเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอร ์ อปุกรณพ์กพา หรอืเคร ือ่งพมิพกั์บอนิเทอรเ์นต็

การเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct 

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct)

2. สมัผัสท ี ่  (การตัง้คา่)

3. หากจอแสดงผลแจง้วา่ Wi-Fi Direct มสีถานะ Off (ปิด) ใหส้มัผัสท ีป่ ุ่ มสลับซ ึง่อย ูถั่ดจาก Wi-Fi Direct เพ ื่อเปิดใชง้าน

คาํแนะนํา: คณุยังสามารถเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใช ้EWS โปรดดทู ี ่เปิด 
Embedded Web Server ในหนา้ 84

หากตอ้งการเปล ี่ยนแปลงวธิกีารเช ื่อมตอ่

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct)

2. สมัผัสท ี ่  (การตัง้คา่)

3. แตะ วธิกีารเช ื่อมตอ่ จากน้ันเลอืก อัตโนมัต ิหรอื กาํหนดเอง
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หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct

● จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct)

ช ื่อและรหัสผา่น Wi-Fi Direct จะปรากฏข ึน้บนหนา้จอ

การพมิพจ์ากอปุกรณพ์กพาท ีเ่ปิดใชง้านไรส้ายไดท้ ีร่องรบั Wi-Fi Direct

สาํหรบัอปุกรณ ์Google Android ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุมกีารตดิตัง้ปลัก๊อนิสาํหรบั HP Print Service เวอรชั์นลา่สดุไว ้ ใน
อปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุแลว้ คณุสามารถดาวน ์โหลดปลัก๊อนินี้ ไดจ้ากรา้นคา้แอพพลเิคชัน Google Play

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุมกีารเปิดใช ้Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

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

3. จากอปุกรณพ์กพาของคณุ เลอืกเอกสารจากแอพพลเิคชันท ี่ ใชง้านการพมิพ ์ได ้จากน้ันเลอืกตัวเลอืกเพ ื่อพมิพเ์อกสาร

รายการเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่รอ้มใชง้านจะปรากฏข ึน้

4. จากรายการเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่รอ้มใชง้าน เลอืกช ื่อ Wi-Fi Direct ท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP Smart Tank (โดยท ี ่** เป็น
อักขระเฉพาะท ีร่ะบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ) เพ ื่อเช ื่อมตอ่อปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ

หากไมม่กีารเช ื่อมตอ่อปุกรณพ์กพาเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัต ิใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําท ีแ่สดงไวบ้นแผงควบคมุ
เคร ือ่งพมิพ ์ในการเช ื่อมตอ่เขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ หากมกีารแสดงรหัส PIN บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหป้้อนรหัส PIN บน
อปุกรณพ์กพาของคณุ

เม ื่อมกีารเช ื่อมตอ่อปุกรณพ์กพาเขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ไดเ้ป็นท ีส่าํเรจ็แลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่ทาํการพมิพ ์

การพมิพจ์ากอปุกรณพ์กพาท ีเ่ปิดใชง้านไรส้ายไดท้ ี่ ไมร่องรบั Wi-Fi Direct

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

2. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุมกีารเปิดใช ้Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปิดหรอืปิด Wi-Fi 
Direct ในหนา้ 77

3. เปิดใชก้ารเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย (Wi-Fi) บนอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารท ี่ ใหม้าพรอ้มกับ
อปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

4. จากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่ให ้ ใชก้ระบวนการตามปกตทิ ีค่ณุใชเ้พ ื่อเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยหรอืฮอตสปอตไรส้ายใหม ่เลอืกช ื่อ Wi-Fi 
Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP Smart Tank (โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะในการระบุ
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

หมายเหต:ุ หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct 
ในหนา้ 78

5. ป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ เม ื่อมขีอ้ความแสดงข ึน้มา

6. พมิพเ์อกสารของคณุ
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การพมิพจ์ากคอมพวิเตอรท์ ีเ่ปิดใชง้านระบบไรส้ายได(้Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุมกีารเปิดใช ้Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปิดหรอืปิด Wi-Fi 
Direct ในหนา้ 77

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

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอรข์องคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. จากคอมพวิเตอร ์ ให ้ ใชก้ระบวนการตามปกตทิ ีค่ณุใชเ้พ ื่อเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยหรอืฮอตสปอตไรส้ายใหม ่เลอืกช ื่อ Wi-Fi 
Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**-HP Smart Tank (โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะในการระบุ
เคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct ในหนา้ 78

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

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

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

b. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

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

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

เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุจากรายการเคร ือ่งพมิพท์ ีต่รวจพบ

e. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ

5. พมิพเ์อกสารของคณุ
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เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใชแ้อป HP Smart

หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชแ้อป HP Smart

คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อตัง้คา่เคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยไรส้ายของคณุได ้แอป HP Smart จะรองรบัการใชง้านทัง้บน
อปุกรณ ์iOS, Android, Windows และ Mac สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอป โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
แก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ อปุกรณท์ ีค่ณุใช ้ ในการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพม์กีารเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพท์ ี่
ตอ้งการเช ื่อมตอ่

2. หากผา่นไปมากกวา่สองชัว่โมง นับจากท ีค่ณุเปิดเคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก และคณุยังไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพผ์า่นระบบไรส้าย ใหส้ัง่
ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตัง้คา่เครอืขา่ย โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูวธิกีารคนืคา่การตัง้คา่
เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน ในหนา้ 119

3. หากคณุใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่iOS หรอื Android ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่อปุกรณก์าํลังเปิด Bluetooth อย ู่

หมายเหต:ุ

● HP Smart จะใช ้Bluetooth สาํหรบัการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์ทา่น้ัน ซ ึง่จะชว่ยใหก้ระบวนการตัง้คา่รวดเรว็ข ึน้และ
สะดวกข ึน้บนอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่iOS และ Android 

● ไมส่นับสนุนการพมิพ โ์ดยใช ้Bluetooth

4. เปิดแอป HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ หากตอ้งการเรยีนร ูว้ธิกีารตดิตัง้แอป ใหด้ทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน 
และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

5. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่  (ไอคอนบวก) จากน้ันเลอืกหรอืเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์

ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จออปุกรณข์องคณุ เพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพล์งในเครอืขา่ยของคณุ

หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพด์ว้ยสาย USB โดยใชแ้อป HP Smart

1. เช ื่อมตอ่สาย USB กับเคร ือ่งพมิพจ์ากอปุกรณข์องคณุ

2. เปิดแอป HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ สาํหรบัขอ้มลู โปรดด ูใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา 
ในหนา้ 13

3. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่  (ไอคอนบวก) จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ
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เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ระบบไรส้าย
คณุสามารถตัง้คา่และจัดการการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพข์องคณุ และจัดการเครอืขา่ยไดห้ลากหลายรปูแบบ ซ ึง่จะรวม
ถงึขอ้มลูการพมิพเ์ก ี่ยวกับการตัง้คา่เครอืขา่ย การเปิดหรอืปิดฟังกชั์น่ไรส้าย และการเปล ี่ยนการตัง้คา่ระบบไรส้าย

หากตอ้งการกาํหนดคา่การตัง้คา่ไรส้าย

1. จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (Wireless (ไรส้าย)) จากน้ันแตะ  (การตัง้คา่)

2. เลอืก ตัวชว่ยการตัง้คา่ระบบไรส้าย จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ เพ ื่อคน้หาช ื่อเครอืขา่ยของคณุ และป้อนรหัสผา่น
รกัษาความปลอดภัยของคณุ (WEP/WPA/WPA2)

การเปิดหรอืปิดฟังกชั์น่ไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

ไฟแสดงสถานะไรส้ายสฟ้ีาบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะสวา่งข ึน้ เม ื่อระบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพเ์ปิดทาํงาน

1. จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (Wireless (ไรส้าย)) จากน้ันแตะ  (การตัง้คา่)

2. สมัผัสปุ่ มสลับท ีอ่ย ูถั่ดจาก Wireless (ระบบไรส้าย) เพ ื่อเปิดหรอืปิดใชค้วามสามารถในการใชง้านระบบไรส้าย

การพมิพร์ายงานทดสอบเครอืขา่ยไรส้าย

1. จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (Wireless (ไรส้าย)) จากน้ันแตะ  (การตัง้คา่)

2. สมัผัส พมิพร์ายงาน

3. กดเลอืก Print Wireless Test Report (พมิพร์ายงานการทดสอบไรส้าย)

หากตอ้งการพมิพก์ารตัง้คา่เครอืขา่ย 

ปฏบัิตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (Wireless (ไรส้าย)) เพ ื่อแสดงหนา้จอสถานะเครอื

ขา่ย แตะท ี ่พมิพ ์ เพ ื่อพมิพห์นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย

● จากหนา้จอหลักของจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  ( Setup (การตัง้คา่) ), แตะท ี ่เคร ือ่งมอื จากน้ันแตะ

ท ี ่รายงานการกาํหนดคา่เครอืขา่ย

หากตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่โดยใชแ้อป HP Smart

1. หากผา่นไปมากกวา่สองชัว่โมง นับจากท ีค่ณุเปิดเคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก และคณุยังไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพผ์า่นระบบไรส้าย ใหส้ัง่
ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตัง้คา่เครอืขา่ย โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์

โหมดตัง้คา่จะคงอย ูเ่ป็นเวลาสองชัว่โมง สาํหรบัขอ้มลูวธิกีารคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และ
การตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน ในหนา้ 119

2. แตะท ี ่ (ไอคอนบวก) บนหนา้จอหลักของ HP Smart จากน้ันเลอืกตัวเลอืกเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่
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เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB (การเช ื่อมตอ่แบบไม่ ใชเ้ครอื
ขา่ย)

เคร ือ่งพมิพม์พีอรต์ USB 2.0 ความเรว็สงูสาํหรบัการเช ื่อมตอ่กับคอมพวิเตอรอ์ย ูท่ ีด่า้นหลังเคร ือ่ง

หากมกีารตดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ไวแ้ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํงานในรปูแบบอปุกรณ ์Plug and Play หากยังไม่ ไดต้ดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์ ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนดา้นลา่งเพ ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพด์ว้ยสาย USB

หากคณุใชแ้อป HP Smart แทนซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ ใหด้ทู ี ่หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพด์ว้ยสาย USB โดยใชแ้อป HP 
Smart ในหนา้ 80

วธิกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพด์ว้ยสาย USB 

1. ป้อน 123.hp.com ลงในเวบ็เบราวเ์ซอรบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ เพ ื่อดาวน ์โหลดและตดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ และ
คณุสามารถใชแ้ผน่ซดี ีHP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ CD (หากม)ี เพ ื่อดาวน ์โหลดซอฟตแ์วร ์ไดจ้าก www.support.hp.com

หมายเหต:ุ หา้มตอ่สาย USB กับเคร ือ่งพมิพจ์นกวา่จะไดร้บัขอ้ความแจง้ใหท้าํเชน่น้ัน

2. ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏบนหนา้จอ เม ื่อไดร้บัแจง้จากระบบ ใหเ้ช ื่อมตอ่ผลติภัณฑกั์บคอมพวิเตอรด์ว้ยการเลอืก USB ใน
หนา้จอ Connection Options (ตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่)

3. ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏบนหนา้จอ

82 บท 6   เช ื่อมตอ่ THWW

http://123.hp.com
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th


การเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่แบบ USB เป็นการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย
หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพน์ี้เป็นครัง้แรก และตดิตัง้ซอฟตแ์วรผ์า่นสาย USB และเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอรข์องคณุ
โดยตรง คณุสามารถเปล ี่ยนเป็นการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายได ้ โดยงา่ย คณุตอ้งใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย 802.11b/g/n ท ีม่เีราเตอร ์
ไรส้ายหรอืสถานแีมข่า่ย

กอ่นท ีจ่ะเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ USB ไปเป็นเครอืขา่ยไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่: 

● เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB จนกวา่จะไดร้บัแจง้ใหถ้อดสาย

● คอมพวิเตอรข์องคณุมกีารเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพอ์ย ูแ่ลว้

หมายเหต:ุ หากคณุไมส่ามารถตัง้คา่การเช ื่อมตอ่จากขัน้ตอนตอ่ไปนี้ ในสว่นนี้ ได ้ใหด้ทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่ 
ในหนา้ 115

การเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่แบบ USB เป็นเครอืขา่ยไรส้าย (Windows) 

1. ใน HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ูStart (เร ิม่)) ใหค้ลกิ เคร ือ่งมอื

2. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

3. เลอืก Convert a USB connected device to wireless (แปลงการเช ื่อมตอ่อปุกรณแ์บบ USB เป็นแบบไรส้าย) ปฏบัิติ
ตามคาํแนะนําบนหนา้จอ

หากตอ้งการเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ผา่น USB เป็นเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชแ้อป HP Smart (Windows 10)

1. กอ่นท ีค่ณุจะดาํเนนิการตอ่ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งพมิพข์องคณุมคีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดของ
ระบบ:

● ในขณะนี้ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับคอมพวิเตอรผ์า่น USB 

● ในขณะนี้ มกีารเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุผา่นเครอืขา่ยไรส้าย

2. เปิดแอป HP Smart สาํหรบัขอ้มลู โปรดด ูใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

คาํแนะนํา: หากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์อาไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอหลักของ HP Smart โดยการปัดไปทางซา้ยหรอื
ขวาแลว้ทาํการเลอืก

หากตอ้งการใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่ (ไอคอนบวก) บนหนา้จอหลัก จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่น หรอื

เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่

4. คลกิท ี ่เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิ เม ื่อคณุเหน็ “ทาํใหก้ารพมิพส์ะดวกย ิง่ข ึน้ โดยการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุแบบไรส้าย” ท ีด่า้นบน
หนา้หลักของแอป

5. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเช ื่อมตอ่ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์
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ใชเ้คร ือ่งมอืจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย)
เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูสถานะ เปล ี่ยนการตัง้คา่ และจัดการกับเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากเวบ็
เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว (EWS) โดยใชค้อมพวิเตอรข์องคณุได ้

หมายเหต:ุ คณุสามารถเปิดและใช ้EWS โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ อยา่งไรกต็าม คณุสมบัตบิางอยา่งจะไมส่ามารถใช ้
งานได ้

หมายเหต:ุ หากตอ้งการดหูรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่บางอยา่ง คณุอาจตอ้งใชร้หัสผา่น

● เปิด Embedded Web Server

● เก ี่ยวกับคกุก ี้

เปิด Embedded Web Server

คณุสามารถใชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึ่งตอ่ไปนี้ ในการเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

การเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวผา่นเครอืขา่ย

1. คน้หาท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพ โ์ดยแตะท ี ่  (Wireless (ไรส้าย)) หรอืโดยการพมิพห์นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย

หมายเหต:ุ จะตอ้งเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีเ่ขา้กับเครอืขา่ยเดยีวกัน นอกจากนี้ 
เคร ือ่งพมิพดั์งกลา่วจะตอ้งมที ีอ่ย ู ่IP ดว้ย

2. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีร่องรบับนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ใหพ้มิพท์ ีอ่ย ู ่IP ท ีก่าํหนดไวส้าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

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

การเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวจาก ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ของ HP

1. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ในหนา้ 12

2. คลกิแทบ็ พมิพแ์ละสแกน จากน้ันคลกิ ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

3. ในกลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิแทบ็ ขอ้มลูอปุกรณ ์

4. หลังจากไดร้บัขอ้มลูเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ ใหค้ลกิ หนา้หลักของ EWS เคร ือ่งพมิพ ์ ใกล้ๆ  กับมมุขวาลา่งของหนา้
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หากตอ้งการเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังจากแอป HP Smart

1. เปิดแอป HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไข
ปัญหา ในหนา้ 13

2. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

คาํแนะนํา: หากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์อาไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอหลักของ HP Smart โดยการปัดไปทางซา้ยหรอื
ขวาแลว้ทาํการเลอืก

หากตอ้งการใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่ (ไอคอนบวก) บนหนา้จอหลัก จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่น หรอื

เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่

3. คลกิหรอืแตะท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์

4. iOS/Android: เลอืก การตัง้คา่ขัน้สงู ใน ขัน้สงู

Windows 10/Mac: คลกิ โฮมเพจเคร ือ่งพมิพ ์ (EWS) ใน ขัน้สงู

หากตอ้งการเปิด Embedded Web Server ผา่น Wi-Fi Direct 

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะท ี ่  (Wi-Fi Direct)

2. สมัผัสท ี ่  (การตัง้คา่)

3. หากจอแสดงผลแจง้วา่ Wi-Fi Direct มสีถานะ Off (ปิด) ใหส้มัผัสท ีป่ ุ่ มสลับซ ึง่อย ูถั่ดจาก Wi-Fi Direct เพ ื่อเปิดใชง้าน

4. จากคอมพวิเตอรแ์บบไรส้ายหรอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ใหเ้ปิดระบบไรส้าย คน้หาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อ Wi-Fi Direct 
ตัวอยา่งเชน่: DIRECT-**-HP Smart Tank (โดยท ี ่** เป็นอักขระเฉพาะท ีร่ะบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้

หมายเหต:ุ หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct) จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผล

แผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

5. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีร่องรบับนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ พมิพท์ ีอ่ย ูต่อ่ไปนี้: http://
192.168.223.1

เก ี่ยวกับคกุก ี้

เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว 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 ้

หมายเหต:ุ หากคณุปิดใชง้านคกุก ี ้คณุจะปิดใชง้านคณุสมบัติ ใดคณุสมบัตหินึ่งหรอืหลายคณุสมบัตติอ่ไปนี้ดว้ย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บ
อปุกรณข์องคณุ

THWW ใชเ้คร ือ่งมอืจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย) 85



● การเร ิม่ตน้ ณ จดุท ีค่ณุออกจากแอพพลเิคชัน (มปีระโยชนอ์ยา่งย ิง่เม ื่อใชตั้วชว่ยการตดิตัง้)

● การจดจาํการตัง้คา่ภาษาเบราวเ์ซอรข์อง EWS

● การปรบัเปล ี่ยนหนา้ของ EWS หนา้หลัก ใหเ้ป็นลักษณะเฉพาะตัว

สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิเีปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวหรอืการตัง้คา่คุก้ก ี ้และวธิดีหูรอืลบคุก้ก ี ้โปรดขอ้มลูเก ี่ยวกับเวบ็
เบราวเ์ซอรข์องคณุ
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เคลด็ลับในการตดิตัง้และการใชง้านเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย
ปฏบัิตติามเคลด็ลับเหลา่นี้ ในการตดิตัง้และใชง้านเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย

● เม ื่อตดิตัง้เคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยไรส้าย ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เราเตอร ์ไรส้ายหรอืสถานแีมข่า่ยแบบเปิดทาํงานอย ู ่
เคร ือ่งพมิพจ์ะคน้หาเราเตอร ์ไรส้าย จากน้ันจะแสดงรายการช ื่อเครอืขา่ยท ีพ่บบนคอมพวิเตอร ์

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

● เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการกาํหนดคา่เครอืขา่ยและเคร ือ่งพมิพข์องคณุสาํหรบัการพมิพแ์บบไรส้าย 
คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนร ูว้ธิคีน้หาการตัง้คา่ความปลอดภัยเครอืขา่ยของคณุ คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เครอืขา่ยไรส้ายของคณุมกีารเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็อย ู่

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพอ์ย ูบ่นเครอืขา่ย

หากไม่ ใช ่ให ้ ใชตั้วชว่ยสรา้งการตัง้คา่ระบบไรส้ายจากจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อตัง้คา่การส ือ่สารแบบไรส้าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพแ์ละอปุกรณน้ั์นเปิดอย ู ่และเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายเดยีวกัน

● หากผา่นไปมากกวา่สองชัว่โมง นับจากท ีค่ณุเปิดเคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก และคณุยังไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพผ์า่นระบบไรส้าย ใหส้ัง่
ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตัง้คา่เครอืขา่ย โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โหมดตัง้คา่จะคงอย ูเ่ป็นเวลาสองชัว่โมง 
สาํหรบัขอ้มลูวธิกีารคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน ในหนา้ 119

● หากคณุใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่อปุกรณก์าํลังเปิด Bluetooth อย ู่

● เรยีนร ูเ้ก ี่ยวกับ HP Print and Scan Doctor คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

หมายเหต:ุ  ยทูลิติ ี้น้ี้สามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

● เรยีนร ูว้ธิเีปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ USB ไปเป็นแบบไรส้าย คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนร ูว้ธิทีาํงานรว่มกับไฟรว์อลลแ์ละโปรแกรมป้องกันไวรสั ในขณะตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ 
คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

THWW เคลด็ลับในการตดิตัง้และการใชง้านเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย 87
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7 การแก ้ ไขปัญหา

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● รบัความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP

● ตอ้งการคาํแนะนําเพ ิม่เตมิหรอืไม่

● ขอความชว่ยเหลอืจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ 

● ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

● ปัญหาเก ี่ยวกับหัวพมิพ ์ (ตลับหมกึ)

● ปัญหาการพมิพ ์

● ปัญหาการทาํสาํเนา

● ปัญหาสแกน

● ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● ปัญหาเก ี่ยวกับฮารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ ์

● การแก ้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเวบ็

● คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน

● ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์

● ฝ่ายสนับสนุนของ HP
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รบัความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP
ใชเ้คร ือ่งมอืแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP เพ ื่อแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ ใชต้ารางดา้นลา่งในการระบปุัญหาของคณุ แลว้
คลกิลงิกท์ ีเ่หมาะสม

หมายเหต:ุ ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP อาจม ี ใหบ้รกิารเฉพาะบางภาษาเทา่น้ัน

เคร ือ่งมอืแก ้ ไขปัญหาออนไลน ์ ใชเ้คร ือ่งมอืนี้เพ ื่อเรยีนร ูว้ธิกีาร:

วธิแีกไ้ขปญัหากระดาษตดิ นํากระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพห์รอืถาดป้อนเอกสาร และแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับกระดาษหรอืการป้อนกระดาษ

แกไ้ขปญัหาแครต่ลบัหมกึพมิพ์ตดิ นําส ิง่ท ีข่วางแครพ่มิพอ์อก

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

แกไ้ขปญัหาการถา่ยสาํเนาและการสแกนตรวจสอบวา่เพราะเหตใุดเคร ือ่งพมิพจ์งึไมถ่า่ยสาํเนาหรอืสแกน หรอืเพ ิม่คณุภาพสาํเนาหรอืงานสแกนของคณุ

แกไ้ขปญัหาคณุภาพงานพมิพ์ ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพข์องคณุ

คน้หาการต ัง้คา่เครือขา่ยสาํหรบัการเชือ่มตอ่ไรส้ายคน้หาช ื่อเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) และรหัสผา่นของคณุ

แกไ้ขปญัหาการเชือ่มตอ่เครือขา่ยไรส้ายแก้ ไขปัญหาระบบเครอืขา่ยไรส้าย รวมถงึปัญหาเก ี่ยวกับการตัง้คา่การเช ื่อมตอ่ไรส้ายเป็นครัง้แรก หรอืแก ้ ไขการเช ื่อมตอ่
ท ี่ ไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีตอ่ไป

แปลงการเชือ่มตอ่ USB เป็นระบบ
ไรส้าย

แปลงการเช ื่อมตอ่ระหวา่งเคร ือ่งกับคอมพวิเตอรข์องคณุจาก USB เป็นระบบไรส้าย

แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัไฟร์วอลล์หรือโปรแกรมป้องกนัไวรสัตรวจสอบวา่ม ี ไฟรว์อลลห์รอืโปรแกรมป้องกันไวรสัท ีขั่ดขวางไม่ ใหค้อมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพห์รอืไม่
แลว้จงึทาํการแก ้ ไขปัญหา

แกไ้ขปญัหา Wi-Fi Direct การเชือ่ม
ตอ่

แก้ ไขปัญหา Wi-Fi Direct หรอืกาํหนดคา่ Wi-Fi Direct

แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเครือขา่ยมอืถอื แก้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับการเช ื่อมตอ่อปุกรณม์อืถอืกับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

HP Print and Scan Doctor (ตวั
ตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP)

(สาํหรบัระบบปฏบัิตกิาร Windows 
เทา่น้ัน)

วนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

HP Virtual Agent แชทกับ HP Virtual Agent เพ ื่อแก ้ ไขปัญหา

THWW รบัความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP 89

https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://www.hp.com/go/wirelessprinting
https://www.hp.com/go/wirelessprinting
https://www.hp.com/go/wirelessprinting
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://www.hp.com/support/PSDr
https://www.hp.com/support/PSDr
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=26342880&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th


ตอ้งการคาํแนะนําเพ ิม่เตมิหรอืไม่
แก้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพด์ว้ยเคร ือ่งมอืแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง 
HP

รบัความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP 
ในหนา้ 89

วนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพ ์

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์และ
สแกน HP)

(สาํหรบัระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน)

รบัเอกสารเคร ือ่งพมิพ ์ ขอ้มลูการแก ้ ไขปัญหา การอัปเดต
ซอฟตแ์วรแ์ละอื่นๆ

www.support.hp.com

ใชอ้ปุกรณข์องฉันทาํการพมิพ ์ สแกน และจัดการเคร ือ่งพมิพข์อง
ฉันดว้ยแอป HP Smart

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

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

● Mac: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

สแกนดว้ยซอฟตแ์วร ์ HP Scan

HP Scan software

การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพ ์

HP Sure Supply

ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ HP

Contact support website

สัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีร่องรบั HP ePrint ไดจ้ากทกุท ี่

HP ePrint

ลงทะเบยีนผลติภัณฑข์องฉัน

www.register.hp.com

ดตัูวเลอืกการรบัประกันเคร ือ่งพมิพ ์

www.support.hp.com
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ขอความชว่ยเหลอืจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์
คณุสามารถใชหั้วขอ้วธิ ี ใชข้องเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ และบางหัวขอ้วธิ ี ใชม้ภีาพเคล ื่อนไหวซ ึง่จะนําทาง
คณุส ูขั่น้ตอนตา่งๆ เชน่ การใสก่ระดาษ

หากตอ้งการเขา้ถงึเมนวูธิ ี ใชจ้ากหนา้จอหลัก หรอืขอ้ความแสดงวธิ ี ใชส้าํหรบัหนา้จอ ใหส้มัผัสท ี ่  บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart
แอป HP Smart จะแจง้เตอืนปัญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ (กระดาษตดิและปัญหาอื่นๆ) แสดงลงิค ์ไปยังเนื้อหาวธิ ี ใช ้และตัวเลอืกใน
การตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนเพ ื่อขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแอป โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart 
ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13

1. เปิด HP Smart บนอปุกรณข์องคณุ

2. บนหนา้จอหลักของ HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

คาํแนะนํา: หากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์อาไวแ้ลว้ คณุสามารถเลอืกไดจ้ากหนา้จอหลักของ HP Smart โดยการปัดไปทางซา้ยหรอื
ขวาแลว้ทาํการเลอืก

หากตอ้งการใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่ (ไอคอนบวก) บนหนา้จอหลัก จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่น หรอื

เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่

3. หากตอ้งการดสูถานะเคร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพ ์
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

แกป้ัญหากระดาษหรอืแครพ่มิพต์ดิ

การแกป้ญัหากระดาษตดิ ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําแบบทลีะขัน้ตอนสาํหรบัการดงึกระดาษตดิและการแกป้ัญหาเก ี่ยวกับกระดาษหรอืการป้อนกระดาษ

การแกไ้ขปญัหาแคต่ลบัหมกึพมิพ์ตดิ ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

หากมสี ิง่กดีขวางแครต่ลับหมกึพมิพ ์ หรอืแครต่ลับหมกึพมิพเ์คล ื่อนไหวลาํบาก ใหด้คูาํแนะนําแบบทลีะขัน้ตอน

หมายเหต:ุ ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคาํแนะนําทัว่ไป ในสว่นความชว่ยเหลอื สาํหรบัวธิกีารแกป้ัญหาการตดิ

กระดาษตดิอาจอย ู่ ได ้ ในหลายตาํแหน่ง สาํหรบัปัญหาแครพ่มิพต์ดิ ใหเ้อาวัตถใุดๆ รวมถงึกระดาษ ท ีข่วางทางแครพ่มิพ ์ ออกจาก
บรเิวณรอบๆ หัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ อยา่ใชเ้คร ือ่งมอืหรอือปุกรณ ์ใดๆ ในการเอาวัตถทุ ีต่ดิออก ใชค้วามระมัดระวังเสมอ ขณะเอาวัตถทุ ีต่ดิออกจากภายใน
เคร ือ่งพมิพ ์

วธิกีารดงึกระดาษตดิออกจากถาดป้อนกระดาษ

1. คอ่ยๆ ดงึกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

2. ตรวจสอบวา่ไมม่วัีตถแุปลกปลอมอย ู่ ในเสน้ทางของกระดาษ จากน้ันใสก่ระดาษใหมอ่กีครัง้

หมายเหต:ุ แผน่ป้องกันถาดป้อนกระดาษสามารถป้องกันไม่ ใหเ้ศษวัตถแุปลกปลอมตกลงไป ในเสน้ทางกระดาษและสรา้ง
ปัญหากระดาษตดิอยา่งรนุแรง อยา่นําแผน่ป้องกันถาดป้อนกระดาษลง 

วธิกีารดงึกระดาษตดิออกจากถาดรบักระดาษออก

▲ คอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากถาดรบักระดาษออก
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วธิกีารดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากตัวป้อนกระดาษ

1. ยกฝาครอบตัวป้อนกระดาษข ึน้

2. คอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากลกูกล ิง้

ขอ้ควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดงึกระดาษออกจากลกูกล ิง้ ใหต้รวจสอบลกูกล ิง้และลอ้เพ ื่อหาเศษกระดาษท ีอ่าจ
ตกคา้งอย ูด่า้นในเคร ือ่งพมิพ ์ 

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ใหห้มด กอ็าจทาํใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิไดอ้กี

3. ปิดฝาครอบตัวป้อนกระดาษ โดยกดฝาครอบใหแ้น่นจนลอ็กเขา้ท ี่

หากตอ้งการเอากระดาษหรอืวัตถอุ ื่นๆ ท ีต่ดิออกจากบรเิวณชอ่งหัวพมิพ ์ (ตลับหมกึ)

1. ปิดสว่นขยายของถาดรบักระดาษ แลว้ปิดถาดรบักระดาษ
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2. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

3. เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์
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4. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไมม่สี ิง่ท ีก่ดีขวางแครพ่มิพ ์ คณุอาจตอ้งเล ื่อนแครอ่อกไปทางดา้นขวา

นํากระดาษท ีต่ดิออกหรอืนําวัตถอุ ื่นๆ ท ีข่วางแครพ่มิพอ์อก

5. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สลักของหัวพมิพปิ์ดอยา่งแน่นสนทิ

ขอ้ความแจง้เตอืน หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

6. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์
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7. ดงึถาดรบักระดาษออกและแกนเล ื่อนของถาดออกมา

วธิกีารดงึกระดาษตดิออกจากภายในตัวเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ ปฏบัิตติามคาํแนะนําในสว่นนี้ หลังจากท ีค่ณุลองใชว้ธิอี ื่นในการนํากระดาษท ีต่ดิออกแลว้ กอ่นท ีค่ณุจะเร ิม่ ตรวจสอบ
ใหแ้น่ ใจวา่ไดปิ้ดฝาถังหมกึแน่นสนทิ เพ ื่อป้องกันไม่ ใหห้มกึรัว่ซมึ 

1. กด  (ปุ่ ม พลังงาน) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์

2. เปิดฝาดา้นหนา้ จากน้ันเปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ หากแครพ่มิพ ์ไม่ ไดอ้ย ูท่างดา้นซา้ย ให ้ ใชม้อืขยับเล ื่อนไปทางซา้ยจนสดุดว้ยตัวเอง
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3. กดตรงสว่นดา้นขา้งของสลักหัวพมิพล์งเพ ื่อเปิด

หมายเหต:ุ หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

4. ปิดฝา

5. ยกดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพข์ ึน้โดยวางดา้นหลังลงแทน เพ ื่อใหม้องเหน็สว่นทาํความสะอาดท ีอ่ย ูด่า้นลา่ง คน้หาฝาชอ่ง
ทาํความสะอาดท ีอ่ย ูด่า้นลา่งเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้ถงึแถบทัง้สองดา้นบนฝาชอ่งทาํความสะอาดเพ ื่อเปิดออก

หมายเหต:ุ อยา่วางเคร ือ่งพมิพเ์อยีงนานเกนิไป เพ ื่อป้องกันไม่ ใหห้มกึรัว่ซมึ 

6. นํากระดาษท ีต่ดิออก
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7. ปิดฝาปิด คอ่ยๆ ดันฝาปิดกลับเขา้ท ีเ่ดมิบนเคร ือ่งพมิพจ์นกระทัง่สลักทัง้สองขา้งเขา้ท ี่

8. จับเคร ือ่งพมิพตั์ง้ตรง

9. เปิดฝาดา้นหนา้ จากน้ันเปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

10. ปิดสลักหัวพมิพ ์ จากน้ันปิดฝา

11. ตอ่สายไฟ จากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

เรยีนร ูว้ธิกีารป้องกันกระดาษตดิขัด
เพ ื่อป้องกันไม่ ใหก้ระดาษตดิ โปรดปฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

● หา้มเตมิกระดาษจนลน้ถาดป้อนกระดาษ แตค่ณุตอ้งใสก่ระดาษในถาดอยา่งนอ้ย 5 แผน่เพ ื่อผลลัพธท์ ีด่ที ีส่ดุ

● รกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุให ้ ไมม่ฝี◌ุ◌่ึนและเศษวัสด ุโดยนํากระดาษออกและปิดถาดป้อนกระดาษเม ื่อไม่ ใชง้าน

● ควรนํากระดาษท ีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรบักระดาษอยา่งสม ํา่เสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด

● อยา่รวมประเภทกระดาษหรอืขนาดกระดาษท ีแ่ตกตา่งกันลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ ปึกกระดาษทัง้หมดในถาดป้อนกระดาษ
เขา้ตอ้งมชีนดิและขนาดเดยีวกัน

ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อประสทิธภิาพท ีด่ที ีส่ดุ โปรดด ูความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ ในหนา้ 9 เพ ื่อทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ
กระดาษ HP

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํให ้
กระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ
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● อยา่ดันกระดาษเขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

● อยา่ป้อนกระดาษในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน หากกระดาษในเคร ือ่งพมิพก์าํลังจะหมด ใหเ้คร ือ่งพมิพพ์มิพจ์นหมด
กระดาษกอ่น จากน้ันจงึเพ ิม่กระดาษ

การแก ้ ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คณุกาํลังประสบปัญหาในลักษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษเขา้ไมด่งึกระดาษ   

– ตรวจสอบวา่ได ้ ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 20

– ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ โคง้งอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษท ี่ โคง้ในทศิทางตรงกันขา้ม

– ทาํความสะอาดลกูกล ิง้จา่ยกระดาษ

● หนา้กระดาษบดิเบ ีย้ว   

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ใสก่ระดาษทางดา้นขวาสดุของถาดป้อนกระดาษและตัวปรบัความกวา้งกระดาษอย ูช่ดิพอดกัีบ
ดา้นซา้ยของกระดาษ

– ใสก่ระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพเ์ม ื่อเคร ือ่งไม่ ไดก้าํลังพมิพง์านอย ูเ่ทา่น้ัน

● กระดาษหลายแผน่ขณะนี้กาํลังถกูดงึเขา้  

– ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไม่ ได ้ ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่แผน่กระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป ไมต่ดิกัน

– ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อการปฏบัิตงิานและประสทิธภิาพในการทาํงานท ีด่ที ีส่ดุ

– ทาํความสะอาดลกูกล ิง้จา่ยกระดาษ

หากตอ้งการทาํความสะอาดลกูกล ิง้จา่ยกระดาษดว้ยตัวเอง

1. รวบรวมอปุกรณต์อ่ไปนี้:

● ผา้ฝ้ายผนืยาวท ี่ ไมม่ขีน

● นํา้กลัน่ นํา้กรอง หรอืนํา้ด ื่ม (นํา้ประปาอาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายแกเ่คร ือ่งพมิพ ์ได)้

2. กด  (ปุ่ ม พลังงาน) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์

3. ถอดสายไฟออกจากดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

4. ถอดสาย USB ออก หากยังไมม่กีารถอดออก
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5. ยกถาดป้อนกระดาษข ึน้

6. ยกตัวป้องกันถาดป้อนกระดาษข ึน้และคา้งไว ้

หมายเหต:ุ หา้มถอดตัวป้องกันถาดป้อนกระดาษออก ตัวป้องกันถาดป้อนกระดาษจะชว่ยป้องกันไม่ ใหวั้ตถแุปลกปลอม
หลน่ลงไปขวางทางออกของกระดาษซ ึง่อาจทาํใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิขัดได ้

7. ดทู ีถ่าดป้อนกระดาษท ีเ่ปิดอย ูแ่ละมองหาลกูกล ิง้ดงึกระดาษสเีทา คณุอาจตอ้งใช ้ ไฟสอ่งเพ ื่อใหม้องเหน็พ ืน้ท ีดั่งกลา่ว

8. คอ่ยๆ จุม่ผา้ฝ้ายผนืยาวลงในนํา้ด ื่มหรอืนํา้กลัน่และบบีนํา้ออกใหผ้า้เปียกหมาดๆ

9. กดผา้ลงบนลกูกล ิง้ และจากน้ันใชน้ิว้มอืของคณุหมนุลกูกล ิง้ข ึน้ ใชแ้รงกดพอประมาณเพ ื่อนําฝ ุ่ นหรอืส ิง่สกปรกออก

10. ปรบัตัวป้องกันถาดป้อนกระดาษลง

11. รอประมาณ 10 หรอื 15 นาทเีพ ื่อใหล้กูกล ิง้แหง้

12. เสยีบปลัก๊สายไฟเขา้กับดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

13. เสยีบสาย USB เขา้กับเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ หากจาํเป็น

14. กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพ ื่อเปิดเคร ือ่งพมิพ ์
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ปัญหาเก ี่ยวกับหัวพมิพ ์ (ตลับหมกึ)
หากพบขอ้ความท ีร่ะบวุา่หัวพมิพม์ปีัญหา ใหล้องดาํเนนิการตอ่ไปนี้ตามลาํดับ:

1. ยนืยันวา่ไดต้ดิตัง้หัวพมิพท์ ีร่ะบอุยา่งถกูตอ้งแลว้

2. ทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพ ์

3. ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP เพ ื่อขอความชว่ยเหลอื ไปท ี ่www.support.hp.com

การยนืยันวา่ตดิตัง้หัวพมิพ ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม

ขอ้ความแจง้เตอืน คาํแนะนํานี้่สามารถใช ้ ไดเ้ฉพาะในสว่นนี้เทา่น้ัน หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัว
พมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. ปิดสว่นขยายของถาดรบักระดาษ แลว้ปิดถาดรบักระดาษ

3. ถอดและตดิตัง้หัวพมิพ ์ใหม่

a. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์
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b. เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

ขอ้ความแจง้เตอืน หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํ
แนะนํา

c. ดันลงเพ ื่อเปิดสลักหัวพมิพ ์

d. นําหัวพมิพอ์อกจากแคร ่
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e. ตรวจสอบว่า้มหัีวเสยีบตดิอย ูท่ ีด่า้นบนของหัวพมิพห์รอืเทปพลาสตกิอย ูท่ ีห่นา้สมัผัสของหัวพมิพห์รอืไม ่หากม ีใหนํ้าหัว
เสยีบออกจากดา้นบนของหัวพมิพแ์ละเทปพลาสตกิออกจากหนา้สมัผัส

ขอ้ความแจง้เตอืน หา้มแตะหนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนหัวพมิพ ์

f. เล ื่อนหัวพมิพเ์ขา้ไป ในชอ่งเสยีบจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงคลกิ

g. ปิดสลักหัวพมิพ ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุปิดสลักหัวพมิพ ์ไวส้นทิ เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาตา่งๆ เชน่ แครต่ลับหมกึคา้ง

h. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์
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4. ดงึถาดรบักระดาษออกและแกนเล ื่อนของถาดออกมา

การทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ

● เปิดสลักหัวพมิพ ์ และทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพเ์ฉพาะเม ื่อจาํเป็นเทา่น้ัน เชน่ เม ื่อระบบตรวจหาหัวพมิพ ์ไมพ่บ

คาํแนะนํานี้่สามารถใช ้ ไดเ้ฉพาะในสว่นนี้เทา่น้ัน หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้
เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

● ขัน้ตอนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาเพยีงสองสามนาท ีตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดต้ดิตัง้หัวพมิพก์ลับเขา้ไป ในเคร ือ่งพมิพทั์นท ี
หลังจากทาํความสะอาด เราไมแ่นะนําใหนํ้าหัวพมิพอ์อกมาอย ูน่อกเคร ือ่งพมิพน์านกวา่ 30 นาท ีเพราะอาจทาํใหเ้กดิความเสยี
หายตอ่หัวพมิพ ์ได ้

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. ปิดสว่นขยายของถาดรบักระดาษ แลว้ปิดถาดรบักระดาษ
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3. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

4. เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ หลังจากท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์สรจ็แลว้ อยา่เปิดสลักหัวพมิพย์กเวน้เป็นการปฏบัิตติามคาํแนะนํา

5. ดันลงเพ ื่อเปิดสลักหัวพมิพ ์

6. นําหัวพมิพท์ ีร่ะบใุนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

7. ทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพแ์ละหนา้สมัผัสเคร ือ่งพมิพ ์
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a. จับดา้นขา้งของหัวพมิพแ์ละคน้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนหัวพมิพ ์

แถบหนา้สมัผัส ไฟฟ้าจะเป็นจดุสทีองเลก็ๆ บนหัวพมิพ ์

b. เชด็เฉพาะแถบหนา้สมัผัสโดยใชก้า้นสาํลแีหง้หรอืผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขีน

หมายเหต:ุ เชด็เฉพาะสว่นหนา้สมัผัสดว้ยความระมัดระวัง อยา่ใหค้ราบหมกึหรอืส ิง่สกปรกอื่นๆ ไปตดิบนหนา้สมัผัส

c. คน้หาแถบหนา้สมัผัสของหัวพมิพท์ ีด่า้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

แถบหนา้สมัผัสของเคร ือ่งพมิพจ์ะเป็นชดุสว่นนนูสทีอง ซ ึง่อย ู่ ในตาํแหน่งท ีบ่รรจบกับแถบหนา้สมัผัสบนหัวพมิพ ์

d. ใชก้า้นสาํลแีหง้หรอืผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขีนเชด็แถบหนา้สมัผัส

หมายเหต:ุ เชด็เฉพาะสว่นหนา้สมัผัสดว้ยความระมัดระวัง อยา่ใหค้ราบหมกึหรอืส ิง่สกปรกอื่นๆ ไปตดิบนหนา้สมัผัส

8. ตดิตัง้หัวพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้
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9. ปิดสลักหัวพมิพ ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุปิดสลักหัวพมิพ ์ไวส้นทิ เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาตา่งๆ เชน่ แครต่ลับหมกึคา้ง

10. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

11. ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปแลว้หรอืยัง หากยังคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิด
ใหม่
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ปัญหาการพมิพ ์
แก้ ไขปัญหาหนา้ท ี่ ไมพ่มิพ ์ (พมิพ ์ไม่ ได)้

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พมิพ์และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ  ยทูลิติ ี้น้ี้สามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

แกไ้ขปญัหาเครือ่งไมพ่มิพ์งาน ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนหากเคร ือ่งพมิพ ์ไมต่อบสนองหรอืไมพ่มิพ ์

หมายเหต:ุ HP Print and Scan Doctor และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคาํแนะนําทัว่ไป ใน Help (วธิ ี ใช)้ สาํหรบัปัญหาพมิพ ์ไม่ ได ้

การแก ้ ไขปัญหาการพมิพ ์ (Windows)

ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ และมกีระดาษอย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ หากยังไมส่ามารถพมิพง์านได ้ใหล้องปฏบัิตติามขัน้
ตอนดังตอ่ไปนี้:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจาก ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ และแกป้ัญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ

2. หากคณุใชส้าย USB เช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ ใหถ้อดสาย USB ออกและเช ื่อมตอ่ใหม่

หากคณุเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่การเช ื่อมตอ่ยังทาํงานอย ู่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

วธิกีารตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

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 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 ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้
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วธิกีารตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

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

b. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งหมายถกูในวงกลมสดีาํหรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

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

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

5. รสีตารท์ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ ์

วธิกีารรสีตารท์ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10 : จากเมน ูเร ิม่ ของ Windows ใหค้ลกิ ระบบ Windows จากน้ันคลกิ แผงควบคมุ

● Windows 7: จากเมน ูเร ิม่ ของ Windows ใหค้ลกิ แผงควบคมุ

b. คลกิ ระบบและการรกัษาความปลอดภัย จากน้ันคลกิ เคร ือ่งมอืการดแูลจัดการ

c. ดับเบลิคลกิ บรกิาร

d. คลกิขวาท ี ่ตัวจัดควิงานพมิพ ์ แลว้คลกิ คณุสมบัติ

e. บนแทบ็ ทัว่ไป ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืก อัตโนมัต ิจากรายการดรอปดาวน ์ประเภทการเร ิม่ทาํงาน

f. ใน สถานะบรกิาร ใหต้รวจสอบสถานะ

● หากบรกิารยังคงไมท่าํงาน ใหค้ลกิ เร ิม่

● หากบรกิารทาํงานอย ู ่ใหค้ลกิ หยดุ จากน้ันคลกิ เร ิม่ เพ ื่อรสีตารท์บรกิาร

แลว้คลกิ ตกลง

6. รสีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

7. ลบควิการพมิพ ์

วธิกีารลบควิการพมิพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:
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● Windows 10: จากเมน ูเร ิม่ ของ Windows ใหค้ลกิ ระบบ Windows จากน้ันคลกิ แผงควบคมุ ใน ฮารด์แวร ์
และเสยีง ใหค้ลกิ ดอูปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ ์

● Windows 7: จากเมน ูเร ิม่ ของ Windows ใหค้ลกิท ี ่อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ ์

b. คลกิขวาท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันเลอืกตัวเลอืกเพ ื่อดสู ิง่ท ีก่าํลังพมิพ ์

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

หากตอ้งการแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับการพมิพ ์ (macOS)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแก ้ ไข

2. ถอดสาย USB และเสยีบกลับเขา้ไป ใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

วธิตีรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

a. ใน System Preferences (การกาํหนดลักษณะของระบบ) ใหค้ลกิท ี ่Printers & Scanners (เคร ือ่งพมิพแ์ละ
สแกนเนอร)์ 

b. คลกิปุ่ ม Open Print Queue (เปิดควิการพมิพ)์

c. คลกิท ีง่านพมิพเ์พ ื่อเลอืก

ใชป้ ุ่ มตอ่ไปนี้เพ ื่อจัดการกับงานพมิพ ์

● Delete (ลบ): ยกเลกิงานพมิพท์ ีเ่ลอืก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพมิพท์ ีเ่ลอืกไวชั้ว่คราว

● Resume (กลับส ูก่ารทาํงาน): พมิพง์านท ีห่ยดุไวชั้ว่คราวตอ่ไป

● Pause Printer (หยดุเคร ือ่งพมิพ ์ไวชั้ว่คราว): หยดุงานพมิพทั์ง้หมดในควิการพมิพชั์ว่คราว

d. หากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหล้องพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้

4. รสีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

การแก ้ ไขปัญหาคณุภาพงานพมิพ ์

คาํแนะนําทลีะข ัน้ตอนสาํหรบัการแกไ้ขปญัหาคณุภาพงานพมิพ์สว่นใหญ่ แก้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับคณุภาพการพมิพอ์อนไลน ์
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อา่นคาํแนะนําทัว่ไป ใน Help (วธิ ี ใช)้ สาํหรบัการแก ้ ไขปัญหาคณุภาพงานพมิพ ์

หมายเหต:ุ เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาดา้นคณุภาพการพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม Power (เปิด/ปิด) เสมอ และรอจนกวา่ไฟ
แสดงสถานะปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) จะดับกอ่นท ีจ่ะดงึปลัก๊หรอืปิดสวติชท์ ีร่างปลัก๊ไฟ ซ ึง่จะชว่ยใหเ้คร ือ่งพมิพส์ามารถเล ื่อนหัวพมิพ ์
ไปยังตาํแหน่งท ีม่ฝีาปิดป้องกัน เพ ื่อไม่ ใหห้มกึแหง้ได ้

หากตอ้งการพัฒนาคณุภาพการพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์ ในหนา้ 66
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ปัญหาการทาํสาํเนา
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการสแกนและทาํสาํเนาใหป้ระสบความสาํเรจ็ ในหนา้ 58

แกไ้ขปญัหาการทาํสาํเนา ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนหากเคร ือ่งพมิพ ์ไมท่าํสาํเนา หรอืหากงานพมิพม์คีณุภาพตํ่า

หมายเหต:ุ ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา
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ปัญหาสแกน
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการสแกนและทาํสาํเนาใหป้ระสบความสาํเรจ็ ในหนา้ 58

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พมิพ์และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ  ยทูลิติ ี้น้ี้สามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

การแกไ้ขปญัหาการสแกน ใชตั้วชว่ยการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP

รบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนหากคณุไมส่ามารถสแกน หรอืหากงานสแกนมคีณุภาพตํ่า

หมายเหต:ุ HP Print and Scan Doctor และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP อาจม ี ใหบ้รกิารเฉพาะบางภาษาเทา่น้ัน
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ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย
เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

HP Print and Scan 
Doctor (ตวัตรวจ
สอบการพมิพ์และ
สแกน HP)

HP Print and Scan Doctor เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ  ยทูลิติ ี้น้ี้สามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

ใชตั้วชว่ยสรา้งการ
แก ้ ไขปัญหาทาง
ออนไลนจ์าก HP

● การแกไ้ขปญัหาระบบไรส้าย ทัง้ในกรณีท ี่ ไมเ่คยเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเลย หรอืเคยมกีารเช ื่อมตอ่แลว้ แต่ ไมส่ามารถใช ้
งานไดอ้กีตอ่ไป

● การแกไ้ขปญัหาไฟร์วอลล์หรือการป้องกนัไวรสั หากคณุสงสยัวา่ ระบบเหลา่นีท้าํให ้ ไมส่ามารถเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุ
เขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์

● คน้หาการต ัง้คา่เครือขา่ยสาํหรบัการเชือ่มตอ่ไรส้าย หากคณุจาํช ื่อเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) หรอืรหัสผา่นของคณุไม่ ได ้

● แปลงการเชือ่มตอ่ USB เป็นระบบไรส้าย เพ ื่อไม่ ใหม้สีาย USB เกะกะระหวา่งอปุกรณข์องคณุ และใชง้านเคร ือ่งพมิพผ์า่นเครอื
ขา่ยไรส้ายแทน

หมายเหต:ุ HP Print and Scan Doctor และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคาํแนะนําทัว่ไป ใน วธิ ี ใช ้สาํหรบัการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับระบบไรส้าย

▲ พมิพร์ายงานทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายและหนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่
ระบบไรส้าย ในหนา้ 81

การคน้หาการตัง้คา่เครอืขา่ยสาํหรบัการเช ื่อมตอ่ไรส้าย
เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบ
การพมิพ์และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor เป็น Utility ท ีส่ามารถแจง้ช ื่อเครอืขา่ย (SSID) และรหัสผา่น (รหัสเครอืขา่ย) 
ใหค้ณุทราบ

หมายเหต:ุ  ยทูลิติ ี้น้ี้สามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

ใชต้วัชว่ยการแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ออนไลน์
ของ HP

เรยีนร ูว้ธิกีารคน้หาช ื่อเครอืขา่ย (SSID) และรหัสผา่นสาํหรบัระบบไรส้ายของคณุ

หมายเหต:ุ HP Print and Scan Doctor และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา

แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้ายเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยไมผ่า่นเราเตอร ์ (Wi-Fi 
Direct) ในหนา้ 77

ใชต้วัชว่ยการแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ออนไลน์ของ HP แก้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับ Wi-Fi Direct หรอืเรยีนร ูว้ธิกีารกาํหนดคา่ Wi-Fi Direct

THWW ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่ 115
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หมายเหต:ุ ตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา

อา่นคาํแนะนําทัว่ไป ใน Help (วธิ ี ใช)้ สาํหรบัการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับ Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไอคอน Wi-Fi Direct บนจอแสดงผลเคร ือ่งพมิพต์ดิสวา่งอย ู ่หากตอ้งการเปิด Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่
เช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้ายเขา้กับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยไมผ่า่นเราเตอร ์ (Wi-Fi Direct) ในหนา้ 77

2. จากคอมพวิเตอรร์ะบบไรส้ายหรอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ใหเ้ปิดใชก้ารเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย (Wi-Fi) และจากน้ันคน้หาและ
เช ื่อมตอ่เขา้กับช ื่อ Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

หมายเหต:ุ หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่น Wi-Fi Direct ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct) จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผล

แผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

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

แปลงการเช ื่อมตอ่ USB เป็นแบบไรส้าย
หากตอ้งการเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่แบบ USB เป็นการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย ในหนา้ 83

เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์
และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor เป็น Utility ท ีจ่ะพยายามวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ  ยทูลิติ ี้น้ี้สามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

ใชต้วัชว่ยการแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ออนไลน์ของ HP แปลงการเช ื่อมตอ่ USB เป็นแบบไรส้ายหรอื Wi-Fi Direct.

หมายเหต:ุ HP Print and Scan Doctor และตัวชว่ยการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ออนไลนข์อง HP อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุภาษา
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ปัญหาเก ี่ยวกับฮารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ ์
ปิดฝาครอบเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ฝาครอบหัวพมิพแ์ละฝาดา้นหนา้น้ันปิดสนทิดี

เคร ือ่งพมิพห์ยดุทาํงานโดยไมท่ราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช ื่อมตอ่ไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายไฟของเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เขา้กับเตา้เสยีบไฟฟ้าท ี่ ใชก้ารไดแ้น่นสนทิ

หมายเหต:ุ เม ื่อเปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิเคร ือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอัตโนมัตหิลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใช ้
พลังงาน สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปิดอัตโนมัต ิในหนา้ 17 

วธิกีารแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพ ์ไมท่าํงาน

● ปิดและเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ หากไมส่ามารถแกป้ัญหาได ้ใหต้ดิตอ่ HP
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การแก ้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเวบ็
หากคณุมปีัญหาในการใชบ้รกิารทางเวบ็ เชน่ HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอยีดตอ่ไปนี้: 

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตดิตัง้การอัพเดตของผลติภัณฑล์า่สดุไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ 
ในหนา้ 41

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● หากคณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เครอืขา่ยไรส้ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่ ในหนา้ 115

● 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 โปรดไปท ี ่
www.hpconnected.com (อาจไมม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้านในบางประเทศ/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 ือ่งพมิพห์รอืเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว หากการตัง้คา่เหลา่นี้้ไม่ ไดร้บัการอัพเดต คณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารทางเวบ็ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ในหนา้ 41

คาํแนะนํา: สาํหรบัวธิ ี ใชเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่และการใชบ้รกิารทางเวบ็ ให ้ ไปท ี ่www.hpconnected.com (อาจไมม่ ี ให ้
เลอืกใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค) 

118 บท 7   การแก ้ ไขปัญหา THWW

https://www.hpconnected.com
https://www.hpconnected.com


คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
● หากคณุดาํเนนิการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพห์รอืเครอืขา่ย คณุสามารถคนืคา่เคร ือ่งพมิพห์รอืการตัง้คา่เครอืขา่ย

กลับเป็นการตัง้คา่เดมิจากโรงงานได ้

● หากผา่นไปมากกวา่สองชัว่โมง นับจากท ีค่ณุเปิดเคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก และคณุยังไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพผ์า่นระบบไรส้าย ใหส้ัง่
ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตัง้คา่เครอืขา่ย โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โหมดตัง้คา่จะคงอย ูเ่ป็นเวลาสองชัว่โมง

● นอกจากนี้คณุยังสามารถแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยได ้โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: หากคณุคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ คณุจะตอ้งเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยอกีครัง้

หากตอ้งการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพจ์ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

คณุสามารถสัง่ใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดการตัง้คา่เครอืขา่ยได ้โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลัก ใหส้มัผัสท ี ่  (Wireless (ไรส้าย)) และจากน้ันสมัผัสท ี ่  (การตัง้คา่)

2. สมัผัสท ี ่Restore Network Settings (เรยีกคนืการตัง้คา่เครอืขา่ย) และจากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

3. พมิพห์นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ยและตรวจสอบวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยไดถ้กูรเีซต็แลว้

หมายเหต:ุ เม ื่อคณุรเีซต็การตัง้คา่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์ จะมกีารนําการตัง้คา่ระบบไรส้ายท ีก่าํหนดคา่ไวก้อ่นหนา้ออก (เชน่ 
ระดับความเรว็ของลงิค ์หรอืท ีอ่ย ู ่IP) จะมกีารตัง้คา่ท ีอ่ย ู ่IP กลับเป็นโหมดอัตโนมัติ

คาํแนะนํา: คณุสามารถไปท ี ่www.support.hp.com เพ ื่อรบัขอ้มลูและยทูลิติที ีส่ามารถชว่ยเหลอืคณุแก ้ ไขปัญหาทัว่ไปหลายๆ 
ประการเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

(Windows) รนั HP Print and Scan Doctor (การพมิพ ์ HP และสแกนดอ๊กเตอร)์ เพ ื่อวนิจิฉัยและซอ่มแซมปัญหาการพมิพ ์ การ
สแกน และการทาํสาํเนาโดยอัตโนมัต ิแอพพลเิคชันนี้อาจม ี ให ้ ในบางภาษาเทา่น้ัน

การเรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้จากโรงงานของเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลักบนจอแสดงผลแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะ  ( Setup (การตัง้คา่) )

2. สมัผัสท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื) สมัผัสท ี ่Restore Factory Defaults (เรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน) และจากน้ันปฏบัิตติามคาํ
แนะนําบนหนา้จอ
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ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์
● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

● ทาํความสะอาดภายนอก 

● ทาํความสะอาดอปุกรณป้์อนกระดาษ

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

การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

คาํเตอืน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม  (ปุ่ ม พลังงาน) และถอดปลัก๊สายไฟออกจาก

เตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก
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2. ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละแผน่รองฝาโดยใชผ้า้นุ่มและไมม่ขีนท ีฉี่ดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกออ่นๆ

ขอ้ควรระวัง: ใชเ้ฉพาะนํา้ยาเชด็กระจกเพ ื่อทาํความสะอาดกระจกเทา่น้ัน หลกีเล ี่ยงนํา้ยาท ีม่สีว่นผสมของสารกัดกรอ่น 
นํา้ยาขัดเงา นํา้มันเบนซนิ และคารบ์อนเตตราคลอไรด ์ซ ึง่ทัง้หมดนี้สามารถสรา้งความเสยีหายแกก่ระจกสแกนเนอร ์ได ้หลกี
เล ี่ยงการใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ เนื่ องจากจะท ิง้ร ิว้รอยไวบ้นกระจกสแกนเนอร ์ได ้

ขอ้ควรระวัง: อยา่ฉีดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยตรง หากใชนํ้า้ยาทาํความสะอาดกระจกมาก
เกนิไป นํา้ยาอาจจะไหลซมึส ูด่า้นลา่งของกระจกสแกนเนอรแ์ละทาํความเสยีหายใหกั้บสแกนเนอร ์ได ้

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์ และเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

ทาํความสะอาดภายนอก 

คาํเตอืน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยการกดปุ่ มเปิด/ปิด  (ปุ่ ม พลังงาน) แลว้ถอดปลัก๊ไฟออกจาก

เตา้เสยีบกอ่น

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

ทาํความสะอาดอปุกรณป้์อนกระดาษ
ถา้ตัวป้อนกระดาษดงึกระดาษครัง้ละหลายแผน่หรอืไมด่งึกระดาษธรรมดา คณุอาจตอ้งทาํความสะอาดลกูกล ิง้และแผน่ค่ัน

การทาํความสะอาดลกูกล ิง้หรอืแผน่ค่ัน

คาํเตอืน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม  (ปุ่ ม พลังงาน) และถอดปลัก๊สายไฟออกจาก

เตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. นํากระดาษตน้ฉบับออกจากถาดตัวป้อนเอกสาร
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2. ยกฝาครอบตัวป้อนกระดาษข ึน้

วธินีีจ้ะทาํใหเ้ขา้ถงึลกูกล ิง้ (1) และแผน่ค่ัน (2) ไดง้า่ย

1 ลกูกล ิง้

2 แผน่ค่ัน

3. ใชผ้า้สะอาดท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้ใหห้มาด จากน้ันบดิผา้ใหแ้หง้

4. ใชผ้า้น้ันเชค็ส ิง่ท ีต่กคา้งอย ู่ ในลกูกล ิง้ หรอืแผน่ค่ัน

หมายเหต:ุ หากไมส่ามารถขจัดส ิง่ท ีต่กคา้งโดยใชนํ้า้กลัน่ ใหล้องใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตัวป้อนกระดาษ
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
หากตอ้งการรบัการอัปเดตลา่สดุของผลติภัณฑ ์และขอ้มลูการสนับสนุน โปรดไปท ีw่ww.support.hp.com ฝ่ายสนับสนุนออนไลน ์
ของ HP มตัีวเลอืกหลายหลายรปูแบบในการชว่ยเหลอืเพ ื่อแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ:

ไดรเวอร ์ & ดาวน ์โหลด: ดาวน ์โหลดไดรเวอรแ์ละอัพเดตซอฟตแ์วร ์ รวมถงึค ูม่อืผลติภัณฑแ์ละขอ้มลูประกอบท ีม่าพรอ้มกับ
เคร ือ่งพมิพ ์

ฟอรมัฝ่ายสนับสนุนของ HP: ไปท ีฟ่อรมัฝ่ายสนับสนุนของ HP เพ ื่อหาคาํตอบเก ี่ยวกับประเดน็คาํถามทัว่ไป คณุสามารถดคูาํถามท ี่

ลกูคา้ HP คนอื่นโพสต ์ไว ้หรอืลงช ื่อเขา้ใชแ้ละตัง้คาํถามและแสดงความคดิเหน็ของตนเอง

การแก ้ ไขปัญหา: ใชเ้คร ือ่งมอืออนไลนข์อง HP เพ ื่อตรวจหาเคร ือ่งพมิพข์องคณุและหาวธิแีก ้ ไข

หมายเหต:ุ คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของเคร ือ่งพมิพ ์ และขอรบัความชว่ยเหลอืในการแก ้ ไข
ปัญหาได ้สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 13 

ตดิตอ่ HP

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืจากฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิของ HP กรณุาไปท ี ่เว็บไซต์ตดิตอ่ฝ่ายสนบัสนุน วธิตีดิตอ่ตอ่ไปนี้ ไมม่คีา่
ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้สาํหรบัลกูคา้ท ียั่งอย ู่ ในชว่งประกัน (สาํหรบัลกูคา้ท ีห่มดประกัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยในการรบับรกิารจากตัวแทนของ 
HP):

คยุกับเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP ทางออนไลน ์

โทรหาเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP

เม ื่อตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรณุาเตรยีมขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● ช ื่อผลติภัณฑ ์(อย ูบ่นเคร ือ่งพมิพ)์
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● หมายเลขผลติภัณฑ ์(อย ูด่า้นในฝาหนา้)

● หมายเลขผลติภัณฑ ์(อย ูด่า้นหลังหรอืดา้นลา่งของเคร ือ่งพมิพ)์

ลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์
ใชเ้วลาเพยีงไมก่ ี่นาท ี ในการลงทะเบยีน คณุกส็ามารถรบับรกิารไดร้วดเรว็ข ึน้ การสนับสนุนและการแจง้เตอืนการสนับสนุนของ
ผลติภัณฑท์ ีม่ปีระสทิธภิาพย ิง่ข ึน้ หากคณุไม่ ไดล้งทะเบยีนผลติภัณฑข์ณะตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุสามารถลงทะเบยีนไดทั้นทที ี ่
http://www.register.hp.com

ตัวเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
สามารถเลอืกเพ ิม่ระยะสญัญาแผนการบรกิารสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ ไปท ี ่www.support.hp.com เลอืก
ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา แลว้หาตัวเลอืกการรบัประกันท ีข่ยายเวลาของเคร ือ่งพมิพค์ณุ
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A ขอ้มลูทางเทคนคิ

ขอ้มลูในค ูม่อืนี้อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ลักษณะเฉพาะ

● ประกาศขอ้บังคับ

● โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม
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ลักษณะเฉพาะ
หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดไปท ี ่www.support.hp.com

ขอ้กาํหนดเก ี่ยวกับระบบ

● สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับเวอรชั์นท ีร่องรบัระบบปฏบัิตกิารในอนาคตและการสนับสนุน ให ้ ไปท ี ่www.support.hp.com

ลักษณะเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม

● ชว่งอณุหภมูกิารใชง้านท ีแ่นะนํา: 15℃ ถงึ 30℃ (59℉ ถงึ 86℉)

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

● ชว่งความช ืน้ขณะใชง้านท ีแ่นะนํา: 20% ถงึ 80% RH ไมค่วบแน่น

● ชว่งความช ืน้ขณะใชง้าน: 15% ถงึ 80% RH ไมค่วบแน่น

● ชว่งอณุหภมูขิณะไมม่กีารใชง้าน (ระหวา่งการเกบ็รกัษา): -40℃ ถงึ 60℃ (-40℉ ถงึ 140℉)

● ในท ีท่ ีม่สีนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าสงู เป็นไป ไดว้า่งานท ีอ่อกจากเคร ือ่งพมิพอ์าจมขีอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนําให ้ ใชส้าย USB ท ีม่คีวามยาวนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 3 ม. เพ ื่อลดสญัญาณรบกวนท ีอ่าจเกดิข ึน้จากสนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้าสงูใหเ้หลอืนอ้ยท ีส่ดุ

ความจขุองถาดป้อนกระดาษ

● กระดาษธรรมดา (75 กรมั/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สงูสดุ 100 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 10 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 30 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 30 แผน่

ความจขุองถาดรบักระดาษออก

● กระดาษธรรมดา (75 กรมั/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สงูสดุ 30 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 10 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 30 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 30 แผน่

ประเภทและขนาดของกระดาษ

● สาํหรบัรายการท ีค่รบถว้นของส ือ่ท ีร่องรบั โปรดดทู ีซ่อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ หรอื Embedded Web Server (EWS) 
หากตอ้งการเปิด EWS โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 84
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นํา้หนักกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: 60 ถงึ 90 กรมั/ตารางเมตร (16 ถงึ 24 ปอนด)์

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

● การด์: สงูสดุ 200 กรมั/ตารางเมตร (สงูสดุ 110 ปอนดส์าํหรบับัตรดัชน)ี

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 300 กรมั/ตารางเมตร (80 ปอนด)์

ลักษณะเฉพาะในการพมิพ ์

● ความเรว็ในการพมิพจ์ะแตกตา่งกัน ข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสาร

● วธิกีาร: การพมิพอ์งิคเ์จต็แบบใชค้วามรอ้นโดยกาํหนดปรมิาณหมกึ

● ภาษา: PCL3 GUI

ขอ้กาํหนดรายละเอยีดเก ี่ยวกับการทาํสาํเนา

● ความละเอยีด: สงูสดุ 600 dpi 

● การประมวลผลภาพแบบดจิติอล

● ความเรว็ในการทาํสาํเนาจะแตกตา่งกันข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสารและรุน่

ลักษณะเฉพาะในการสแกน

● ความละเอยีด: สงูสดุถงึ 1200 x 1200 ppi ออพตคิอล

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับความละเอยีดของ ppi โปรดดทู ีซ่อฟตแ์วรข์องสแกนเนอร ์

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

● ขนาดสแกนสงูสดุจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ความละเอยีดในการพมิพ ์

● สาํหรบัความละเอยีดในการพมิพท์ ีร่องรบั ให ้ ไปท ี ่www.support.hp.com

ขอ้มลูเก ี่ยวกับเสยีง

● หากเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ได ้คณุจะอา่นขอ้มลูเก ี่ยวกับเสยีงไดจ้ากเว็บไซต์ของ HP
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ประกาศขอ้บังคับ
เคร ือ่งพมิพม์คีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดเก ี่ยวกับผลติภัณฑจ์ากหน่วยงานท ีอ่อกขอ้บังคับตา่งๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ

● คาํแนะนําเก ี่ยวกับสายไฟ

● ประกาศเก ี่ยวกับสถานท ีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี

● ประกาศวา่ดว้ยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน

● ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยโุรป

● คาํประกาศรบัรอง

● คาํช ีแ้จงเก ี่ยวกับระบบไรส้ายและใชส้ายตามกฎขอ้บังคับ

หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ
เพ ื่อวัตถปุระสงค ์ในการระบรุหัสประจาํตัวตามขอ้บังคับ จงึมกีารกาํหนดหมายเลขแบบจาํลองขอ้บังคับสาํหรบัผลติภัณฑข์องคณุ 
โปรดอยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขแบบจาํลองขอ้บังคับนี้กับช ื่อทางการตลาดหรอืหมายเลขผลติภัณฑ ์

คาํแนะนําเก ี่ยวกับสายไฟ
ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่แหลง่จา่ยไฟของคณุรองรบัอัตราแรงดันไฟฟ้าของผลติภัณฑ ์โดยคณุสามารถดขูอ้มลูอัตราแรงดันไฟฟ้าไดจ้าก
ผลติภัณฑ ์ผลติภัณฑอ์าจใช ้100-240 Vac หรอื 200-240 Vac และ 50/60 Hz

ขอ้ควรระวัง: หากตอ้งการป้องกันการเกดิความเสยีหายตอ่ผลติภัณฑ ์ให ้ ใชเ้ฉพาะสายไฟท ี่ ใหม้าพรอ้มกับผลติภัณฑเ์ทา่น้ัน

ประกาศเก ี่ยวกับสถานท ีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี
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.

ประกาศวา่ดว้ยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน
Geräuschemission

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

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

ผลติภัณฑท์ ีร่องรบัการทาํงานแบบไรส้าย

EMF

● ผลติภัณฑน์ี้ ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรบัความถ ี่สญัญาณวทิยตุามท ีก่าํหนด

หากมกีารทาํงานรว่มกับอปุกรณร์บัและสง่สญัญาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติ ใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ระดับการ
รบัคล ื่นวทิยเุป็นไปตามเง ื่อนไขของ EU

การใชง้านระบบไรส้ายในยโุรป

● 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

– ขอ้ควรระวัง: ระบบ LAN ไรส้าย IEEE 802.11x ท ีม่ยีา่นความถ ี่ 5.15-5.35 GHz น้ัน จาํกัด
การใชง้านไว ้เฉพาะภายในอาคารเทา่น้ัน สาํหรบัประเทศตามท ีป่รากฏในตาราง การใชร้ะบบ
งาน WLAN นีน้อกอาคารอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาสญัญาณรบกวนบรกิารคล ื่นวทิยอุ ื่นๆ ท ี่
มอีย ู่ ได ้

คาํประกาศรบัรอง
สามารถดปูระกาศเก ี่ยวกับความสอดคลอ้งไดท้ ี ่www.hp.eu/certificates
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คาํช ีแ้จงเก ี่ยวกับระบบไรส้ายและใชส้ายตามกฎขอ้บังคับ
เนื้อหาสว่นนี้แสดงขอ้มลูกฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับผลติภัณฑ ์ไรส้ายและใชส้าย:

● Notice to users in Brazil

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเมก็ซ ิ โก

● Notice to users in Ukraine

● Notice to users in Taiwan (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเซอรเ์บยี (5 GHz)

● ประกาศถงึผ ู้ ใช ้ ในประเทศ ไทย (5 GHz)

Notice to users in Brazil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน

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。

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเมก็ซ ิ 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.

Notice to users in Ukraine

Повідомлення для користувачів в Україні
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Технологія, що використовується Радіочастотні діапазони Максимальна потужність передавання

WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц) 2400–2483,5 МГц < 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

Bluetooth з низьким енергоспоживанням (2,4 
ГГц)

2400–2483,5 МГц < 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

Bluetooth (2,4 ГГц) 2400–2483,5 МГц < 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц) 5150–5350 МГц

5470–5835 МГц

< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

หมายเหต:ุ Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише 
якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

Notice to users in Taiwan (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。

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเซอรเ์บยี (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 
5150-5350 MHz.

ประกาศถงึผ ู้ ใช ้ ในประเทศ ไทย (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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โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม
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

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดจูากเวบ็ไซตเ์พ ื่อส ิง่แวดลอ้มของ HP ท ี:่

www.hp.com/sustainableimpact

● เคลด็ลับในการรกัษาส ิง่แวดลอ้ม

● กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● การใชก้ระดาษ

● พลาสตกิ 

● เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย

● โครงการร ี ไซเคลิ

● โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP

● การใช ้ ไฟฟ้า

● การท ิง้อปุกรณท์ ีผ่ ู้ ใช ้ ไม่ ใชแ้ลว้

● การกาํจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

● สารเคม ี

● ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี) 

● ประกาศเก ี่ยวกับสถานะการแสดงเคร ือ่งหมายสารตอ้งจาํกัด (ไตห้วัน)

● การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

● กฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับการควบคมุขยะอเิลก็ทรอนกิสแ์ละอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์ (ตรุก)ี

● EPEAT

● ขอ้มลูสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ก ี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

● ป้ายประหยัดพลังงานจนี สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แฟกซแ์ละเคร ือ่งถา่ยสาํเนา

● การท ิง้แบตเตอร ี่ ในไตห้วัน

● กฎระเบยีบเก ี่ยวกับแบตเตอร ีข่องสหภาพยโุรป

● ประกาศเก ี่ยวกับแบตเตอร ีส่าํหรบับราซลิ

● ประกาศเก ี่ยวกับวัสดทุ ีม่สีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี
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เคลด็ลับในการรกัษาส ิง่แวดลอ้ม
HP มุง่ม่ันในการชว่ยเหลอืลกูคา้ของเราลดการสรา้งผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โปรดไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Eco Solutions เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่
เตมิเก ี่ยวกับโครงการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP

www.hp.com/sustainableimpact

กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป 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

การใชก้ระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้เหมาะสาํหรบัการใชก้ระดาษร ี ไซเคลิตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช ิน้สว่นท ีท่าํจากพลาสตกิซ ึง่มนํีา้หนักเกนิ 25 กรมัจะมเีคร ือ่งหมายกาํกับตามมาตรฐานสากล เพ ื่อใหท้ราบวา่พลาสตกิใดควรนําไป
ร ี ไซเคลิเม ื่อส ิน้สดุอายกุารใชง้านของเคร ือ่งพมิพน์ี้แลว้

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย
คณุสามารถดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัย ขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และขอ้มลูดา้นส ิง่แวดลอ้มไดท้ ี ่www.hp.com/
go/ecodata หรอืสง่คาํขอเพ ื่อขอรบัขอ้มลู

โครงการร ี ไซเคลิ
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

โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP

HP มุง่ม่ันรกัษาส ิง่แวดลอ้ม โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP  ดาํเนนิงานอย ู่ ในหลายประเทศ/ภมูภิาค และคณุสามารถนําตลับ
หมกึพมิพแ์ละหมกึพมิพท์ ี่ ใชแ้ลว้มาร ี ไซเคลิได ้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิโปรดเขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตต์อ่ไปนี้:

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

การใช ้ ไฟฟ้า
อปุกรณก์ารพมิพแ์ละสรา้งภาพของ HP ท ีม่ ีโลโก ้ENERGY STAR® ไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารพทัิกษส์ ิง่แวดลอ้มแหง่
สหรฐัอเมรกิา เคร ือ่งหมายตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนผลติภัณฑแ์สดงภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 
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ดรูายการขอ้มลูเพ ิม่เตมิของรุน่ผลติภัณฑส์รา้งภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/
energystar

การท ิง้อปุกรณท์ ีผ่ ู้ ใช ้ ไม่ ใชแ้ลว้

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

การกาํจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

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

สารเคม ี
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

ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี) 

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》
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部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

外壳和托盘 0 0 0 0 0 0

电线 0 0 0 0 0 0

印刷电路板 X 0 0 0 0 0

打印系统 X 0 0 0 0 0

显示器 X 0 0 0 0 0

喷墨打印机墨盒 0 0 0 0 0 0

驱动光盘 X 0 0 0 0 0

扫描仪 X 0 0 0 0 0

网络配件 X 0 0 0 0 0

电池板 X 0 0 0 0 0

自动双面打印系统 0 0 0 0 0 0

外部电源 X 0 0 0 0 0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

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

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

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
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ประกาศเก ี่ยวกับสถานะการแสดงเคร ือ่งหมายสารตอ้งจาํกัด (ไตห้วัน)

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.

การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

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

กฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับการควบคมุขยะอเิลก็ทรอนกิสแ์ละอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์ (ตรุก)ี

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

EPEAT

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

ขอ้มลูสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ก ี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

中国环境标识认证产品用户说明

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

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

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

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

ป้ายประหยัดพลังงานจนี สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แฟกซแ์ละเคร ือ่งถา่ยสาํเนา
复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

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

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

和计算。

1. 能效等级

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

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

2. 能效信息
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喷墨打印机

● 操作模式功率

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

● 待机功率

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

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

也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

● 睡眠状态预设延迟时间

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

机）的时间。该数据以分钟表示。

● 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

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

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

与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

การท ิง้แบตเตอร ี่ ในไตห้วัน

กฎระเบยีบเก ี่ยวกับแบตเตอร ีข่องสหภาพยโุรป

ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยแบตเตอร ีซ่ ึง่ใชเ้พ ื่อรกัษาความสมบรูณข์องขอ้มลูการตัง้คา่สาํหรบันาฬกิาแบบเรยีลไทมห์รอืของ
ผลติภัณฑ ์และไดร้บัการออกแบบมาเพ ื่อยดือายกุารใชง้านของผลติภัณฑ ์ใหย้าวนานย ิง่ข ึน้ การบรกิารใดๆ หรอืการเปล ี่ยน
แบตเตอร ีน่ี้ควรไดร้บัการดาํเนนิการจากชา่งเทคนคิฝ่ายบรกิารท ีผ่า่นการรบัรองแลว้เทา่น้ัน
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ประกาศเก ี่ยวกับแบตเตอร ีส่าํหรบับราซลิ
A bateria deste equipamento nao foi projetada para removida pelo cliente.

ประกาศเก ี่ยวกับวัสดทุ ีม่สีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี
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.
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