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1 ชิ้นสว่นตา่งๆ ของเครือ่งพิมพ ์

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● ภาพรวมเครือ่งพิมพ ์

● ปุ่ ม 

● พิมพร์ายงานจากแผงควบคมุ

● ไฟบนขอบหน้าจอ และไฟสถานะ

● โหมดเงียบ

● ปิดอัตโนมัติ 

● โหมดสลีป

● ปรับแสงไฟหรอืระดับเสยีงของเครือ่งพิมพ ์
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ภาพรวมเครือ่งพิมพ ์
● มมุมองด้านบนและด้านหน้า

● มมุมองด้านหลัง

มมุมองด้านบนและด้านหน้า

คณุสมบัติ คําอธบิาย

1 ฝาปิดสแกนเนอร ์

2 แผน่ปิดด้านใน

3 ถาดรับกระดาษ

4 ตัวปรับความกว้างกระดาษ

5 ถาดกระดาษ

6 ชอ่งถาดกระดาษ

7 ตลับหมึกพิมพ ์

8 แผงควบคมุ

9 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก (หรอืท่ีเรยีกวา่แกนเล่ือนของถาดกระดาษ)

10 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

11 กระจกสแกนเนอร ์
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มมุมองด้านหลัง

1 การเชือ่มตอ่สายไฟ

2 ปุ่ ม เปิด/ปิด

3 พอรต์ USB

4 ปุ่ ม Wi-Fi

THWW ภาพรวมเครือ่งพิมพ ์ 3



ปุ่ ม 
● ปุ่ มบนแผงควบคมุ

● ปุ่ มท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

● การกดปุ่มรว่มกัน

ปุ่ มบนแผงควบคมุ

คณุสมบัติ คําอธบิาย

1  (ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย): ติดสวา่งสน้ํีาเงิน แสดงถึงสถานะการเชือ่มตอ่แบบไร้สายของเครือ่งพิมพ ์ติดสวา่งน่ิงขณะเชือ่มตอ่ 

กะพรบิขณะไม่ ได้เชือ่มตอ่

2
 (ปุ่ ม กลับสูก่ารทํางาน): เมือ่ไฟติดสวา่ง ให้กดเพ่ือกลับสูก่ารทํางานหลังจากหยดุชะงัก (เชน่ หลังจากใสก่ระดาษหรอืดึงกระดาษท่ีติด

ออก)

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด ในหน้า 98

3
 (เริม่ทําสําเนาขาวดํา): ติดสวา่งสขีาว เริม่งานทําสําเนาขาวดํา ในการเพ่ิมจํานวนสําเนา ให้กดปุ่ มหลายๆ คร้ัง

4

(ไฟแสดงสถานะตัวนับจํานวน): ใช้แสดงจํานวนสําเนาและรหัสข้อผิดพลาด (ติดสวา่งสขีาว)

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด ในหน้า 98

5
 (เริม่ทําสําเนาส)ี: ติดสวา่งเป็นส ีเปล่ียนสช้ีาๆ เริม่งานทําสําเนาส ีในการเพ่ิมจํานวนสําเนา ให้กดปุ่ มหลายๆ คร้ัง
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คณุสมบัติ คําอธบิาย

6
 (ปุ่ ม ยกเลิก): เมือ่ไฟติดสวา่ง กดเพ่ือหยดุการดําเนินงานปัจจุบัน

7
 (ปุ่ ม ข้อมลู): พิมพห์น้าข้อมลูเครือ่งพิมพเ์พ่ือแสดงสถานะปัจจุบัน

● หากไฟกะพรบิเป็นสขีาว ให้กดเพ่ือยืนยันวา่ต้องการเชือ่มตอ่จากอปุกรณอ่ื์น

● หากไฟเป็นสเีหลือง (อาจมีการกะพรบิ) แสดงวา่มี HP Instant Ink คําเตือนหรอืข้อผิดพลาด กดปุ่ มเพ่ือพิมพห์น้าข้อมลู ให้ดท่ีูสว่น HP 

Instant Ink สําหรับผลลัพธก์ารวิเคราะห ์และจากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีแสดงไว้ ในหน้า

หมายเหต:ุ  HP Instant Ink อาจไมพ่ร้อมให้บรกิารในบางประเทศ หากต้องการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน โปรดเข้าเย่ียมชม 
hpinstantink.com 

ปุ่ มท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

 (การเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟ)
ใช้สายไฟท่ี HP ให้มาเทา่น้ัน

 (ปุ่ มเปิด/ปิด)
กดเพ่ือเปิดหรอืปิดการทํางานของเครือ่งพิมพ ์

 (พอรต์ USB)
ใช้สาย USB ในการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บอปุกรณเ์ครือ่งอ่ืนๆ

 (ปุ่ ม Wi-Fi)
● กดเพ้่ือเปิดหรอืปิดความสามารถในการใช้งานแบบไร้สายกับเราเตอรห์รอืจุดเชือ่มตอ่ของเครือ่งพิมพ ์

● กดค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือคืนค่าการต้ังค่าเครอืขา่ยเป็นการต้ังค่าเริม่ต้น และยังเป็นการเปล่ียนเครือ่งพิมพ ์
กลับเข้าสู ่ โหมดการต้ังค่า การเชือ่มตอ่ไร้สายอัตโนมัติ (AWC) เครือ่งพิมพจ์ะต้องอยู่ ในโหมดการต้ังค่า AWC เพ่ือ
เชือ่มตอ่กับแอป HP Smart และเครอืขา่ยของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เชือ่มตอ่โดยใช้แอป HP Smart 

ในหน้า 25

การกดปุ่ มรว่มกัน

ฟังกชั์น การกดปุ่ มรว่มกัน คําแนะนํา

รเีซต็เครอืขา่ย Wi-Fi Auto Wireless Connect (AWC) กดปุ่ ม Wi-Fi ค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือคืนค่าการต้ังค่าเครอืขา่ย
เป็นการต้ังค่าเริม่ต้น และยังเป็นการเปล่ียนเครือ่งพิมพก์ลับเข้าสู ่ โหมด
การต้ังค่า การเชือ่มตอ่ไร้สายอัตโนมัติ (AWC)

เข้าสู ่ โหมดปุ่ มกด Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 + 

กดปุ่ ม Wi-Fi และปุ่ มเปิด/ปิดท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพค้์างไว้สาม
วินาที

เข้าสู ่ โหมด PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS) และ
พิมพห์น้าเอกสารโดยใช้รหัส PIN

 + 
กดปุ่ ม ข้อมลู ค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือให้ ไฟปุ่ มท้ังหมดติดสวา่ง 
จากน้ันกดปุ่ ม ข้อมลู และ กลับสูก่ารทํางาน พร้อมกันค้างไว้ห้าวินาที

เปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct
 +  + 

กดปุ่ ม ข้อมลู ค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือให้ ไฟปุ่ มท้ังหมดติดสวา่ง 
จากน้ันกดปุ่ มข้อมลู ยกเลิก และกลับสูก่ารทํางานพร้อมกัน
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ฟังกชั์น การกดปุ่ มรว่มกัน คําแนะนํา

ทําการรเีซต็ผลิตภัณฑอ์ยา่งสมบูรณ์ การรเีซต็ผลิตภัณฑอ์ยา่งสมบูรณ ์จะล้างข้อมลูสว่นบุคคล การต้ังค่า 
และข้อมลูเครอืขา่ยท้ังหมดจากเครือ่งพิมพ ์

ขณะท่ีเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์ ไว้ ให้กดปุ่ มเปิด/ปิดค้างไว้อยา่งน้อย
ห้าวินาที

คืนค่าเริม่ต้นจากโรงงาน  + 
การคืนค่าเครือ่งพิมพก์ลับเป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงาน จะเป็นการลบการ
ต้ังค่าและฟังกชั์นท้ังหมดท่ีต้ังค่าไว้บนเครือ่งพิมพก์อ่นหน้าน้ีออก

ขณะท่ีฝาชอ่งใสต่ลับหมึกเปิดอยู ่ให้กดปุ่ ม Wi-Fi และปุ่ มเปิด/ปิดค้างไว้
อยา่งน้อยสามวินาที
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พิมพร์ายงานจากแผงควบคมุ

หมายเหต:ุ กอ่นพิมพร์ายงาน ให้กด  (ปุ่ มข้อมลู) ค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือให้ ไฟปุ่ มท้ังหมดบนแผงควบคมุติดสวา่ง จากน้ัน

ปฏิบัติตามคําแนะนําในตาราง

รายงานเครือ่งพิมพ ์ วิธกีารพิมพ ์ คําอธบิาย

หน้าข้อมลูเครือ่งพิมพ ์
กด 

สําหรับรายงานน้ี ไมต้่องกดปุ่ ม ข้อมลู ค้างไว้สามวินาที
กอ่น

หน้าข้อมลูเครือ่งพิมพจ์ะให้ข้อมลูสรุปเก่ียวกับรายละเอียดตา่งๆ ของ
เครือ่งพิมพแ์ละสถานะปัจจุบัน

สถานะท่ัวไปของเครอืขา่ย, Wi-Fi Direct, การพิมพผ์า่นอปุกรณเ์คล่ือนท่ี 
และ HP Instant Ink จะรวมอยู่ ในรายงานน้ีเป็นหลัก

รายงานสถานะเครือ่งพิมพ ์
กด  และ  พร้อมกัน

รายงานสถานะเครือ่งพิมพจ์ะให้ข้อมลูเครือ่งพิมพ ์ ในปัจจุบัน สถานะตลับ
หมึกหรอืเหตกุารณล์า่สดุ และยังสามารถชว่ยแก้ ไขปัญหาเก่ียวกับ
เครือ่งพิมพ ์ ได้ด้วย

รายงานการทดสอบเครอืขา่ยไร้สาย 
และหน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ย กด  และ  พร้อมกัน

รายงานการทดสอบเครอืขา่ยไร้สายจะแสดงผลการวิเคราะหส์ถานะของ
เครอืขา่ยไร้สาย ความแรงของสัญญาณระบบไร้สาย เครอืขา่ยท่ีตรวจพบ 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย

หน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ยจะแสดงสถานะของเครอืขา่ย ชือ่โฮสต ์ชือ่
เครอืขา่ย และอ่ืนๆ

คู่มือการติดต้ังฉบับยอ่ระบบไร้สาย
กด 

คู่มือการเริม่ต้นระบบไร้สายอยา่งรวดเรว็แสดงคําแนะนําแบบทีละข้ันตอน
เพ่ือชว่ยคณุในการต้ังค่าการเชือ่มตอ่ไร้สาย

คู่มือ Wi-Fi Direct
กด  และ  พร้อมกัน

คู่มือ Wi-Fi Direct แสดงคําแนะนําเพ่ือชว่ยคณุต้ังค่าและใช้ Wi-Fi 

Direct

รายงานบรกิารทางเว็บ
กด 

ข้ึนอยูกั่บสถานะบรกิารทางเว็บ รายงานบรกิารทางเว็บแสดงคําแนะนํา
ตา่งๆ เพ่ือชว่ยคณุเปิดบรกิารทางเว็บ ต้ังค่าบรกิารทางเว็บ หรอืแก้ ไข
ปัญหาการเชือ่มตอ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย

รายงานคณุภาพการพิมพ ์  หากต้องการพิมพร์ายงานการวินิจฉัยคณุภาพการพิมพ:์

● Embedded web server (EWS): คลิกแท็บ เครือ่งมือ แล้วคลิก 
กลอ่งเครือ่งมือคณุภาพการพิมพ ์ใน ยูทิลิตี, จากน้ันคลิกปุ่ ม 
รายงานคณุภาพการพิมพ ์

● แอป HP Smart (Win10): ในการต้ังค่า เครือ่งพิมพ ์ให้คลิก 
รายงานเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิก การวินิจฉัยคณุภาพการพิมพ ์จาก
น้ันคลิก พิมพ ์
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ไฟบนขอบหน้าจอ และไฟสถานะ
● ภาพรวมของไฟสถานะ

● ไฟบนขอบหน้าจอ 

ภาพรวมของไฟสถานะ

คณุสมบัติ คําอธบิาย

1 ไฟบนขอบหน้าจอ: ไฟอาจติดสวา่งเป็นสน้ํีาเงิน สขีาว สเีขียว สเีหลือง หรอืสมีว่ง เพ่ือแสดงสถานะตา่งๆ ของเครือ่งพิมพ ์โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้
จากหัวข้อถัดไป

2 ไฟถาดกระดาษ: ไฟถาดกระดาษจะกะพรบิทางด้านขวาของแผงควบคมุ ท่ีด้านข้าง เหนือขอบถาดกระดาษ เมือ่ติดสวา่ง จะแสดงถึงข้อผิด
พลาดหรอืคําเตือนเก่ียวกับวัสดพิุมพ ์เชน่ ขนาดวัสดพิุมพ ์ ไมต่รงกัน ความกว้างกระดาษไมต่รงกัน หรอืความยาวกระดาษไมต่รงกัน สําหรับ
ข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด ในหน้า 98

3 ไฟแสดงสถานะ ฝาครอบตลับหมึกพิมพ:์ ไฟฝาครอบตลับหมึกพิมพจ์ะเป็นแถบหลอดไฟเรยีงเป็นเส้นโค้ง ท่ีอยูบ่รเิวณมมุขวาบน เมือ่ติดสวา่ง 
จะแสดงถึงข้อผิดพลาดเก่ียวกับหมึก

ไฟแสดงสถานะตลับหมึก: ตลับหมึกสดํีาและหมึกส ีจะมี ไฟแสดงสถานะของแตล่ะอัน ซึง่จะกะพรบิเพ่ือแสดงข้อผิดพลาด เปิดฝาชอ่งเพ่ือตรวจ
สอบปัญหา สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด ในหน้า 98

ไฟบนขอบหน้าจอ
เครือ่งพิมพ ์ไฟบนขอบหน้าจอ จะมีแถบไฟขนาดใหญอ่ยูท่ี่ด้านหน้าของเครือ่งพิมพ ์ไฟเหลา่น้ีจะแจ้งให้ทราบถึงสถานะตา่งๆ ของเครือ่งพิมพ ์
ด้วยสแีละการเคล่ือนไหว

ตาราง 1-1  ไฟบนขอบหน้าจอ - สมีว่ง

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟติดสวา่งเป็นสมีว่งแล้วว่ิงจากตรงกลางออกไปด้านข้าง วนซ้ําๆ เครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดต้ังค่า Wi-Fi กําลังรอแอป HP Smart หรอื HP ซอฟตแ์วร ์
เครือ่งพิมพ ์เพ่ือทําการเชือ่มตอ่ รูปแบบแสงไฟน้ีหมายความวา่เครือ่งพิมพข์องคณุ
กําลังสง่สัญญาณ และพร้อมท่ีจะเชือ่มตอ่เพ่ือทําการต้ังค่า

ดําเนินการต้ังค่าให้เสรจ็โดยใช้แอป HP Smart หรอื HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
เครือ่งพิมพจ์ะคงอยู่ ในโหมดต้ังค่า Wi-Fi เป็นเวลาสองชัว่โมง หากต้องการรเีซต็
โหมดต้ังค่า Wi-Fi ให้กดปุ่ ม Wi-Fi ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์
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ตาราง 1-1  ไฟบนขอบหน้าจอ - สมีว่ง (ตอ่)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟจะติดสวา่งเป็นสมีว่งท่ีตรงกลาง เครือ่งพิมพกํ์าลังเชือ่มตอ่กับแอป HP Smart และจะคงอยู่ ในสถานะน่้ีจนกวา่ข้อมลู
ประจําตัวสําหรับเชือ่มตอ่เครอืขา่ยจะถกูสง่ผา่นไปยังเครือ่งพิมพ ์หลังจากไม่ ใช้งาน
เป็นเวลาสามนาที เครือ่งพิมพจ์ะกลับเข้าสูส่ถานะรอ

ขอบด้านนอกของแถบไฟกะพรบิสมีว่งเป็นจังหวะ วนซ้ํา เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สาย และอยูร่ะหวา่งดําเนินการโหมดปุ่ มกด WPS

ไฟสเีหลืองกะพรบิตรงกลาง พร้อมแถบไฟสมีว่งสองแถบติดสวา่งน่ิงท่ีขอบด้านนอก เกิดข้อผิดพลาดข้ึนระหวา่งการใช้งานโหมดปุ่ มกด WPS

ตาราง 1-2  ไฟบนขอบหน้าจอ - สเีหลือง

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

ไฟติดสวา่งเป็นสเีหลืองบนแถบไฟขนาดใหญ่ มีคําเตือนหรอืข้อผิดพลาดเก่ียวกับการบล็อกเครือ่งพิมพ ์หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับไฟสเีหลือง ไฟบนขอบหน้าจอ สาเหตแุละการแก้ ไขปัญหา โปรดดท่ีู คําเตือน
เครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด ในหน้า 98 เมือ่เครือ่งพิมพอ์อกจากสถานะข้อ
ผิดพลาด ไฟสเีหลืองตรงกลางจะเปล่ียนเป็นสเีขียว

แถบไฟจะติดสวา่งเป็นสเีหลืองไล่ ไปทางขอบ จากน้ันจะเปล่ียนเป็นสเีขียว เครือ่งพิมพถ์กูสัง่คืนค่าเป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงานและจะรสีตารท์โดยอัตโนมัติหลัง
จากดําเนินการเสรจ็
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ตาราง 1-2  ไฟบนขอบหน้าจอ - สเีหลือง (ตอ่)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟกะพรบิถ่ีๆ เป็นสเีหลือง เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงเก่ียวกับเครือ่งพิมพ ์ไฟ LED ท้ังหมดบนเครือ่งพิมพก์ะพรบิ
ถ่ีๆ ปิดเครือ่งพิมพ ์จากน้ันเปิดใหมอี่กคร้ังเพ่ือแก้ ไขปัญหา

กะพรบิถ่ีๆ เป็นสเีหลืองสามคร้ังบรเิวณตรงกลางของแถบไฟ ขณะน้ีกดปุ่ มปิดใช้งานอยู่

ตาราง 1-3  ไฟบนขอบหน้าจอ - น้ําเงิน

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟเคล่ือนท่ีเป็นจังหวะสน้ํีาเงินเข้าหาตรงกลาง จบด้วยแถบไฟขนาดเล็กหน่ึงดวง
ติดสวา่งเป็นสน้ํีาเงิน

Wi-Fi Direct จะถกูเปิดไว้ตามค่าเริม่ต้นสําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุ และสามารถ
เปิดอีกคร้ังได้ โดยการกดปุ่ มจากแผงควบคมุ

คําแนะนํา: หากต้องการเปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กด 

 ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่ มท้ังหมดจะติดสวา่ง จากน้ันกด   และ 

 พร้อมกัน

แถบไฟเคล่ือนท่ีเป็นจังหวะสน้ํีาเงินเข้าหาตรงกลาง จบด้วยแถบไฟขนาดเล็กติดสวา่ง
เป็นสเีหลืองตรงกลาง

ปิด Wi-Fi Direct โดยการกดปุ่ มจากแผงควบคมุ

คําแนะนํา: หากต้องการปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กด 

 ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่ มท้ังหมดจะติดสวา่ง จากดน้ันกด , 

และ  พร้อมกัน

แถบไฟติดสวา่งเป็นสน้ํีาเงินและเคล่ือนท่ี ไปทางขอบ กะพรบิสเีหลืองเป็นจังหวะตรง
กลาง

เครือ่งพิมพส์ญูเสยีการเชือ่มตอ่ Wi-Fi หรอืเกิดข้อผิดพลาดในการเชือ่มตอ่ระหวา่ง
การต้ังค่า

10 บท 1   ชิ้นสว่นตา่งๆ ของเครือ่งพิมพ ์ THWW



ตาราง 1-3  ไฟบนขอบหน้าจอ - น้ําเงิน (ตอ่)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟกะพรบิเป็นสน้ํีาเงินและสเีหลืองถ่ีๆ สามคร้ังท่ีตรงกลาง เชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct ครบจํานวนอปุกรณส์งูสดุห้าเครือ่งแล้ว หากต้องการใช้งาน 
Wi-Fi Direct จากอปุกรณเ์ครือ่งอ่ืนๆ คณุต้องตัดการเชือ่มตอ่อปุกรณท่ี์เชือ่มตอ่อยู่
ในปัจจุบัน

แถบไฟกะพรบิเป็นจังหวะสน้ํีาเงินจากตรงกลาง จบด้วยแถบไฟติดสวา่งเป็นสเีขียว วน
ซ้ํา

เครือ่งพิมพกํ์าลังทําการยืนยันตัวเอง เมือ่ถกูอปุกรณ ์iOS ทรกิเกอรผ์า่นการต้ังค่า
เครือ่งพิมพ ์

ตาราง 1-4  ไฟบนขอบหน้าจอ - สขีาว

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟติดสวา่งเป็นสน้ํีาเงิน-ขาวท่ีตรงกลาง เครือ่งพิมพว์า่งอยูแ่ละเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สาย คอมพิวเตอรห์รอื
แอป HP Smart เชือ่มตอ่โดยตรงกับเครือ่งพิมพ ์โดยใช้ Wi-Fi Direct
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ตาราง 1-4  ไฟบนขอบหน้าจอ - สขีาว (ตอ่)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟกะพรบิเป็นจังหวะสขีาวและเคล่ือนท่ีออกด้านนอก แถบไฟติดสวา่งระหวา่งการพิมพ ์ เครือ่งพิมพกํ์าลังประมวลผลและกําลังพิมพง์านพิมพ ์

แถบไฟกะพรบิเป็นจังหวะสขีาวท่ีตรงกลาง วนซ้ํา เครือ่งพิมพกํ์าลังประมวลผลงานสแกน

ตาราง 1-5  ไฟบนขอบหน้าจอ - สเีขียว

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟติดสวา่งเป็นสเีขียวท้ังหมด แล้วเปล่ียนเป็นรูปแบบไฟอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ต้ังค่า 
ไมทํ่างาน และอ่ืนๆ ) ติดสวา่งเป็นสเีขียวแล้วค่อยๆ ดับลงเมือ่ปิดเครือ่ง

เครือ่งพิมพกํ์าลังเปิดหรอืปิด อยา่ถอดปล๊ักสายไฟจนกวา่เครือ่งพิมพจ์ะเปิดหรอืปิด
เสรจ็

กะพรบิเป็นจังหวะสเีขียวท่ีตรงกลางของแถบไฟ เครือ่งพิมพกํ์าลังอัปเดตเฟิรม์แวร ์หรอือยู่ ในโหมดอัปเดต อาจเกิดหน่ึงในปัญหาตอ่
ไปน้ีข้ึน:

● เครือ่งพิมพกํ์าลังดาวน์ โหลดการอัปเดต

● อยูร่ะหวา่งการอัปเดต

● เกิดข้อผิดพลาดในการอัปเดตข้ึน เครือ่งพิมพจ์ะรสีตารท์และพยายามอัปเดต
ในภายหลัง

หมายเหต:ุ จะต้องเปิดเครือ่งพิมพ ์ ไว้ ในระหวา่งกระบวนการอัปเดต อยา่ถอดปล๊ัก
สายไฟกอ่นท่ีการอัปเดตจะเสรจ็สมบูรณ์
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โหมดเงียบ
โหมดเงียบทําให้พิมพช้์าลง เน่ืองจากต้องลดระดับเสยีงโดยรวมโดยไม่ ให้สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพิมพ ์โหมดเงียบใช้ ได้เฉพาะงานพิมพ ์
คณุภาพ ดีกวา่ บนกระดาษธรรมดาเทา่น้ัน ในการลดเสยีงพิมพ ์ให้เปิดโหมดเงียบ ในการพิมพท่ี์ความเรว็ปกติ ให้ปิดโหมดเงียบ โหมดเงียบจะ
ปิดใช้งานในค่าเริม่ต้น

หมายเหต:ุ ในโหมดเงียบ ถ้าคณุพิมพบ์นกระดาษธรรมดาด้วยคณุภาพการพิมพ ์Draft (รา่ง) หรอื Best (ดีท่ีสดุ) หรอืถ้าคณุพิมพ ์
ภาพถา่ยหรอืซองจดหมาย เครือ่งพิมพจ์ะทํางานในลักษณะเดียวกันกับเมือ่ปิดโหมดเงียบ

หากต้องการเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิด HP Smart สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

2. แตะภาพเครือ่งพิมพบ์น หน้าจอหลัก

3. แตะ โหมดเงียบ จากน้ันเปล่ียนแปลงการต้ังค่า

การเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

2. คลิกแท็บ Settings (การต้ังค่า) 

3. ในสว่น Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) เลือก Quiet Mode (โหมดเงียบ) แล้วเลือก On (เปิด) หรอื Off (ปิด)

4. คลิก Apply (ทําให้มีผล)
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ปิดอัตโนมัติ
คณุลักษณะน้ีจะปิดเครือ่งพิมพห์ลังจากท่ี ไมมี่การใช้งานนาน 2 ชัว่โมงเพ่ือชว่ยลดการใช้พลังงาน ปิดอัตโนมัติ จะปิดการทํางานท้ังหมดของ
เครือ่งพิมพ ์ดังน้ันคณุจึงต้องกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการทํางานของเครือ่งพิมพอี์กคร้ัง หากเครือ่งพิมพส์นับสนุนคณุลักษณะ
การประหยัดพลังงานน้ี ปิดอัตโนมัติ เปิดใช้งานหรอืปิดใช้งานโดยอัตโนมัติข้ึนอยูกั่บความสามารถของเครือ่งพิมพแ์ละตัวเลือกการเชือ่มตอ่ 
แม้วา่จะปิดใช้งาน ปิดอัตโนมัติ แล้ว เครือ่งพิมพจ์ะเข้าสู ่โหมดประหยัดพลังงาน ในหน้า 111 หลังจากไมมี่การใช้งานเป็นเวลา 5 นาทีเพ่ือชว่ย
ประหยัดพลังงาน

● ปิดอัตโนมัติ น้ันจะเปิดการใช้งานอยต่ลอดถ้าหากเครือ่งพิมพ ์ ไมส่ามารถใช้งานด้านเครอืขา่ยหรอืแฟ็กซ ์ ได้

● ปิดอัตโนมัติ ปิดใช้งานเมือ่เปิดระบบไร้สายหรอื Wi-Fi Direct หรอืเมือ่เครือ่งพิมพท่ี์มีแฟกซ ์USB หรอืเครอืขา่ย Ethernet สร้างการ
เชือ่มตอ่แฟกซ ์USB หรอืเครอืขา่ย Ethernet
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โหมดสลีป
การใช้พลังงานจะลดลงเมือ่เครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดสลีป หลังจากการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ในคร้ังแรก เครือ่งพิมพจ์ะเข้าสู ่ โหมดสลีปหลังจากท่ี
ไมมี่การใช้งานนานห้านาที ใช้แอป HP Smart ในการเปล่ียนระยะเวลาท่ี ไมมี่การใช้งาน กอ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะเข้าสู ่ โหมดสลีป โดยเลือก การ
ต้ังค่าข้ันสงู นอกจากน้ีคณุยังสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังค่าน้ี ได้ ผา่นเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังของเครือ่งพิมพ ์โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอ่
ไปน้ี

การเปล่ียนเวลาเข้าสู ่ โหมดสลีป

1. เปิด Embedded Web Server (EWS) สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

2. คลิกแท็บ Settings (การต้ังค่า)

3. ในสว่น Power Management (การจัดการพลังงาน) ให้คลิก Energy Save Mode (โหมดประหยัดพลังงาน) แล้วเลือกตัวเลือกท่ี
ต้องการ

หมายเหต:ุ หากระบบสอบถามรหัสผา่น ให้ป้อน PIN จากฉลากท่ีติดอยูบ่นเครือ่งพิมพข์องคณุ โดยอาจอยู่ ใกล้กับบรเิวณชอ่งใส่
ตลับหมึกด้านในเครือ่งพิมพ ์หรอือยูด้่านหลัง ด้านข้าง หรอืใต้เครือ่งพิมพ ์

4. คลิก Apply (ทําให้มีผล)
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ปรับแสงไฟหรอืระดับเสยีงของเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถปรับความสวา่งของไฟของเครือ่งพิมพ ์หรอืระดับเสยีงของเอฟเฟกตเ์สยีงได้ตามสภาพแวดล้อมและความจําเป็นในการใช้งาน
ของคณุ

หากต้องการปรับไฟหรอืระดับเสยีงของเครือ่งพิมพจ์ากอปุกรณ ์Android หรอื iOS ของคณุ

1. เปิด HP Smart สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

2. แตะภาพเครือ่งพิมพบ์น หน้าจอหลัก

3. ค้นหาและเปล่ียนแปลงการต้ังค่าจาก การกําหนดลักษณะ
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2 ใสวั่สดพิุมพแ์ละกระดาษ

● การใสวั่สดพิุมพ ์

● การวางต้นฉบับ

● เปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ

● ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระดาษ
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การใสวั่สดพิุมพ ์
วิธี ใสก่ระดาษ

1. เปิดถาดกระดาษ

2. เล่ือนตัวก้ันกระดาษแนวกว้างเข้าหาขอบของถาดกระดาษ

3. ใสปึ่กกระดาษขนาดปกติหรอืกระดาษภาพถา่ยลงไปตรงกลางถาดกระดาษ โดยหันด้านขอบส้ันเข้าหาเครือ่งพิมพ ์สําหรับกระดาษ
ภาพถา่ย ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้คว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง จากน้ันเล่ือนปึกกระดาษเข้าไปจนสดุ
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4. เล่ือนตัวก้ันกระดาษแนวกว้างเข้าหาขอบซ้ายและขวาของกระดาษขนาดปกติหรอืกระดาษภาพถา่ย จนกวา่จะชนกับขอบท้ังสองด้าน

5. ปิดถาดกระดาษ

การใสซ่องจดหมาย

1. เปิดถาดกระดาษ

2. เล่ือนตัวก้ันกระดาษแนวกว้างเข้าหาขอบของถาดกระดาษ
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3. ใสซ่องจดหมายอยา่งน้อยหน่ึงซองเข้าไป ในบรเิวณตรงกลางของถาดกระดาษ แล้วเล่ือนปึกซองจดหมายเข้าไปจนสดุ ควรคว่ําด้านท่ีจะ
พิมพล์งในเครือ่งพิมพ ์

4. เล่ือนตัวก้ันกระดาษแนวกว้างเข้าหาขอบซ้ายและขวาของปึกซองจดหมายจนกวา่จะชนกับขอบท้ังสองด้าน

5. ปิดถาดกระดาษ
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การวางต้นฉบับ
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์
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เปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ
เครือ่งพิมพส์ามารถตรวจจับได้ โดยอัตโนมัติวา่มีกระดาษอยู่ ในถาดกระดาษหรอืไม ่รวมท้ังตรวจสอบวา่กระดาษท่ี ใสน้ั่นมีความกว้างขนาด
ใหญ ่เล็ก หรอืปานกลาง คณุสามารถเปล่ียนขนาดกระดาษใหญ ่ปานกลาง เล็ก ท่ีเป็นค่าเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบได้

หากต้องการเปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบจากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะภาพเครือ่งพิมพบ์น หน้าจอหลัก

3. ค้นหาและเปล่ียนแปลงการต้ังค่าจากการกําหนดลักษณะ

หากต้องการเปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบจากเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server 

ในหน้า 35

2. คลิกแท็บ Settings (การต้ังค่า)

3. ในสว่น Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) คลิก Tray and Paper Management (การจัดการถาดและกระดาษ) แล้วเลือกตัว
เลือกท่ีต้องการ

4. คลิก Apply (ทําให้มีผล)
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ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระดาษ
เครือ่งพิมพน้ี์ ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับกระดาษในสํานักงานแทบทกุประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทตา่งๆ กอ่นจะตัดสนิ
ใจซื้อในปรมิาณมาก แนะนําให้ ใช้กระดาษของ HP เพ่ือให้ ได้คณุภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสดุ เข้าไปท่ีเว็บไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพ่ือดรูาย
ละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระดาษ HP

HP ขอแนะนําให้ ใช้กระดาษธรรมดาท่ีมี โลโก้ ColorLok สําหรับพิมพเ์อกสารประจําวัน กระดาษท้ังหมดท่ีมี โลโก้ 
ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มีคณุสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ันสงูด้านความน่าเชือ่ถือและคณุภาพงานพิมพ ์และ
จะทําให้ ได้เอกสารท่ีมีความคมชัด มีสสัีนสดใส มีสดํีาท่ีเข้มมากข้ึนและแห้งเรว็กวา่กระดาษธรรมดาท่ัวไป เลือกซื้อ
กระดาษท่ีมี โลโก้ ColorLok ท่ีมีท้ังขนาดและน้ําหนักท่ีหลากหลายได้จากผู้ผลิตกระดาษช้ันนํา
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3 การเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์

● เชือ่มตอ่โดยใช้แอป HP Smart

● เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้เราเตอร ์

● เชือ่มตอ่ระบบไร้สายโดยไมมี่เราเตอร ์

● การเปล่ียนประเภทการเชือ่มตอ่

● การต้ังค่าระบบไร้สาย

● เครือ่งมือการจัดการเครือ่งพิมพข้ั์นสงู (สําหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่ผา่นระบบไร้สาย)

● เคล็ดลับในการต้ังค่าและการใช้งานเครือ่งพิมพ ์ ไร้สาย
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เชือ่มตอ่โดยใช้แอป HP Smart

หากต้องการต้ังค่าโดยใช้แอป HP Smart

คณุสามารถใช้แอป HP Smart ในการต้ังค่าเครือ่งพิมพบ์นเครอืขา่ยไร้สายของคณุได้ แอป HP Smart จะรองรับการใช้งานบนอปุกรณ ์
iOS, Android, Windows และ macOS สําหรับข้อมลูเก่ียวกับแอปน้ี โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและ
แก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คอมพิวเตอรห์รอือปุกรณมื์อถือของคณุน้ันเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายของคณุและคณุทราบรหัสผา่น Wi-Fi 

ของเครอืขา่ยไร้สายของคณุ

2. หากคณุใช้อปุกรณเ์คล่ือนท่ีระบบ iOS หรอื Android ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่มีการเปิดใช้ Bluetooth ไว้ (HP Smart จะใช้ 
Bluetooth เพ่ือให้สามารถดําเนินกระบวนการต้ังค่าได้อยา่งรวดเรว็และงา่ยดายย่ิงข้ึนบนอปุกรณเ์คล่ือนท่ีระบบ iOS และ 
Android)

หมายเหต:ุ HP Smart จะใช้ Bluetooth สําหรับการต้ังค่าเครือ่งพิมพเ์ทา่น้ัน ไมส่นับสนุนการพิมพ ์โดยใช้ Bluetooth

3. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครือ่งพิมพน้ั์นอยู่ ในโหมดการต้ังค่า การเชือ่มตอ่ไร้สายอัตโนมัติ (AWC) 

ขณะท่ีเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดต้ังค่า AWC, ไฟบนขอบหน้าจอ จะติดสวา่งเป็นสมีว่ง เคล่ือนท่ีเป็นจังหวะจากตรงกลางออกด้านนอก 
วนซ้ํา

หากน่ีเป็นคร้ังแรกท่ีคณุต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์เครือ่งพิมพจ์ะพร้อมสําหรับการต้ังค่าและอยู่ ในโหมด AWC ทันทีหลังจากเปิดเครือ่ง 
เครือ่งพิมพจ์ะทําการค้นหาแอป HP Smart เพ่ือทําการเชือ่มตอ่อยา่งตอ่เน่ืองภายในสองชัว่โมง จากน้ันจะหยดุค้นหา

หากเลยสองชัว่โมงไปแล้ว ให้กดปุ่ ม  ระบบไร้สาย ท่ีด้านหลังเครือ่งพิมพค้์างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือสัง่ให้เครือ่งพิมพก์ลับเข้า

สู ่ โหมดการต้ังค่า AWC อีกคร้ัง

4. เปิดแอป HP Smart จากน้ันดําเนินการหน่ึงในรายการตอ่ไปน้ี:

● iOS/Android: บนหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอนบวก ( ) จากน้ันเลือกเครือ่งพิมพ ์หากเครือ่งพิมพ ์ ไมอ่ยู่ ในรายการ ให้แตะ 

เพ่ิมเครือ่งพิมพ ์ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือเพ่ิมเครือ่งพิมพเ์ข้าในเครอืขา่ยของคณุ

● Windows และ macOS: บนหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอน บวก จากน้ันเลือกเครือ่งพิมพ ์หากไมพ่บเครือ่งพิมพ ์ให้คลิกหรอื
แตะ ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ใหม ่ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือเพ่ิมเครือ่งพิมพเ์ข้าในเครอืขา่ยของคณุ
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เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้เราเตอร ์

คําแนะนํา: หากต้องการพิมพค์ู่มือใช้งานระบบไร้สายฉบับยอ่ ให้กด  ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่ มท้ังหมดบนแผงควบคมุจะติดสวา่ง จากน้ัน

กด  อีกคร้ัง

● เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

● เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้ ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP

เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

กอ่นท่ีคณุจะสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพข์องคณุเข้ากับเครอืขา่ยแบบไร้สายโดยใช้ WPS ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุมีรายการดังตอ่ไปน้ี:

● เครอืขา่ย 802.11b/g/n ไร้สายซึง่มีเราเตอร ์ ไร้สายท่ีเปิดใช้งาน WPS หรอืสถานีแมข่า่ยแบบไร้สาย

หมายเหต:ุ  เครือ่งพิมพร์องรับเฉพาะการเชือ่มตอ่ระบบ 2.4 GHz หรอื 5 GHz 

● คอมพิวเตอรต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายท่ีคณุต้องการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุได้ติดต้ัง HP ซอฟตแ์วร ์
เครือ่งพิมพ ์ไว้บนคอมพิวเตอร ์

หากคณุมีเราเตอร ์WPS ท่ีมี โหมดกดปุ่ม WPS ให้ปฏิบัติตาม วิธกีารของปุ่ มกด หากคณุไมแ่น่ ใจวา่เราเตอรข์องคณุมีปุ่ มกดหรอืไม ่ให้ปฏิบัติ
ตามวิธกีารของ PIN

การใช้วิธกีารกําหนดค่าปุ่ มกด (PBC)

1. กด  และ  ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพค้์างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือเริม่ต้นวิธกีารปุ่ มกด WPS

ไฟบนขอบหน้าจอ แสดงขอบด้านนอกของแถบไฟกะพรบิสมีว่งเป็นจังหวะ วนซ้ํา

2. กดปุ่ ม WPS บนเราเตอร ์

หมายเหต:ุ เครือ่งจะเริม่ตัวจับเวลาประมาณสองนาที ในขณะท่ีกําลังเชือ่มตอ่สัญญาณไร้สาย

หากเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่สําเรจ็ ไฟบนขอบหน้าจอ จะติดสวา่งเป็นสมีว่งท่ีขอบด้านนอกของแถบไฟ กะพรบิเป็นสเีหลืองท่ีตรงกลางของแถบไฟ 
เพ่ือแสดงข้อผิดพลาด
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การใช้วิธกีารของ PIN

1. กด  ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่มท้ังหมดบนแผงควบคมุจะติดสวา่ง จากน้ันกด  และ  เป็นเวลาอยา่งน้อยห้าวินาที เพ่ือเริม่

ต้นวิธกีาร WPS PIN และพิมพห์น้าเอกสารด้วยรหัส PIN

ไฟบนขอบหน้าจอ แสดงแถบไฟท่ีติดสวา่งเป็นสมีว่งบรเิวณใกล้ขอบ

2. เปิดซอฟตแ์วรห์รอืยูทิลิต้ีการกําหนดค่าสําหรับเราเตอร ์ ไร้สายหรอืสถานีแมข่า่ยไร้สาย แล้วป้อน WPS PIN

หมายเหต:ุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ยูทิลิต้ีการกําหนดค่า โปรดดขู้อมลูประกอบท่ี ให้มาพร้อมกับเราเตอรห์รอืสถานีแม่
ขา่ยไร้สายของคณุ

รอประมาณสองนาที หากเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่สําเรจ็ แถบไฟจะติดสวา่งเป็นสขีาวท่ีตรงกลาง

เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้ ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP

หากต้องการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับเครอืขา่ยท่ีรองรับการเชือ่มตอ่ไร้สายผา่น WLAN 802.11 คณุต้องมีสิง่ตอ่ไปน้ี:

● เครอืขา่ยไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอรห์รอืสถานีแมข่า่ยไร้สาย

หมายเหต:ุ  เครือ่งพิมพร์องรับเฉพาะการเชือ่มตอ่ระบบ 2.4 GHz หรอื 5 GHz 

● คอมพิวเตอรต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายท่ีคณุต้องการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์

● ชือ่เครอืขา่ย (SSID)

● คีย ์WEP หรอื วลีรหัสผา่น WPA (หากจําเป็น)

หากต้องการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพข์องคณุโดยใช้ HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows และ macOS)

1. ทําอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ่ไปน้ี โดยข้ึนกับวา่คณุได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP แล้วหรอืไม่

ถ้ายังไม่ ได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอร ์

a. โปรดเข้าไปท่ี 123.hp.com เพ่ือดาวน์ โหลดและติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

b. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

ถ้าได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอรแ์ล้ว

a. เปิด ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

b. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิกท่ี Tools (เครือ่งมือ)
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c. คลิกท่ี Device Setup & Software (การต้ังค่าและซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

d. คลิก เชือ่มตอ่อปุกรณ์ ใหม ่จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

2. หลังจากท่ีเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่สําเรจ็ แถบไฟขนาดใหญข่อง ไฟบนขอบหน้าจอ จะติดสวา่งเป็นสน้ํีาเงินท่ีตรงกลาง
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เชือ่มตอ่ระบบไร้สายโดยไมมี่เราเตอร ์
ด้วย Wi-Fi Direct คณุสามารถพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณอ่ื์นท่ีมีคณุสมบัติการใช้งานแบบไร้สาย
ได้ โดยไมต้่องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายท่ีมีอยู่

แนวทางปฏิบัติ ในการใช้ Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คอมพิวเตอรห์รอือปุกรณพ์กพาของคณุได้ติดต้ังซอฟตแ์วรท่ี์จําเป็นไว้แล้ว

– หากคณุใช้คอมพิวเตอร ์ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุได้ติดต้ัง HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์เอาไว้

หากคณุยังไม่ ได้ติดต้ัง HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ไว้บนคอมพิวเตอร ์ให้เชือ่มตอ่กับ Wi-Fi Direct กอ่น แล้วทําการติดต้ัง
ซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์เลือก ระบบไร้สาย เมือ่มีข้อความแสดงข้ึนมาจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพสํ์าหรับประเภทการเชือ่ม
ตอ่

– ถ้าคณุต้องการใช้อปุกรณพ์กพา ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุได้ติดต้ังแอพสําหรับการพิมพท่ี์ ใช้งานรว่มกันได้แล้ว สําหรับข้อมลู
เพ่ิมเติม โปรดดท่ีูเว็บไซต ์HP Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเว็บไซตน้ี์ ไมมี่เวอรชั์นท้องถ่ิน
สําหรับประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาของคณุ คณุจะได้รับการนําทางไปยังเว็บไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาค
หรอืภาษาอ่ืน

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ Wi-Fi Direct สําหรับเครือ่งพิมพเ์ปิดอยู่

● คณุสามารถใช้การเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct เดียวกันได้กับคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณพ์กพาสงูสดุห้าเครือ่ง

● คณุสามารถใช้งาน Wi-Fi Direct ได้ ไมว่า่เครือ่งพิมพจ์ะเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยโดยใช้การเชือ่มตอ่ไร้สายหรอืไม่

● Wi-Fi Direct ไมส่ามารถใช้ ในการเชือ่มตอ่คอมพิวเตอร ์อปุกรณพ์กพา หรอืเครือ่งพิมพกั์บอินเทอรเ์น็ต

หากต้องการเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุ

▲ บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กด  ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่มท้ังหมดจะติดสวา่ง จากน้ันกด ,  และ  พร้อมกัน

● เมือ่เปิด Wi-Fi Direct ไฟสน้ํีาเงินจะเคล่ือนท่ีจากขอบเข้าหาตรงกลางของแถบไฟ

● เมือ่ปิด Wi-Fi Direct ไฟสน้ํีาเงินจากเคล่ือนท่ีจากขอบเข้าหาตรงกลางของแถบไฟ จบด้วยการติดสวา่งเป็นสเีหลือง
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หมายเหต:ุ หากเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดต้ังค่า AWC คณุจะไมส่ามารถเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุได้ คณุสามารถรอ

จนกวา่จะดําเนินการต้ังค่า AWC เสรจ็ หรอืกดปุ่ ม  ระบบไร้สาย ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพเ์พ่ือออกจากโหมดการต้ังค่า AWC ได้

คําแนะนํา: คู่มือ Wi-Fi Direct ให้คําแนะนําเก่ียวกับวิธกีารใช้งาน Wi-Fi Direct หากต้องการพิมพค์ู่มือ ให้กด  ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่ ม

ท้ังหมดจะติดสวา่ง จากน้ันกด และ  พร้อมกัน คู่มืออาจไมมี่ครบทกุภาษา

หากต้องการเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิด HP Smart สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

2. แตะท่ี ไอคอนเครือ่งพิมพ ์จากน้ันค้นหาและแตะ การต้ังค่าข้ันสงู

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือเชือ่มตอ่กับเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังของเครือ่งพิมพ ์

4. ในเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง ให้แตะ เครอืขา่ย > Wi-Fi Direct > สถานะ > แก้ ไขการต้ังค่า

5. เลือกตัวเลือกเพ่ือเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากน้ันแตะ ปรับใช้

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังค่าการรักษาความปลอดภัยการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct สําหรับเครือ่งพิมพ ์ ได้ท่ีน่ี

การต้ังค่าการรักษาความปลอดภัยการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct

● หากการรักษาความปลอดภัยการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct สําหรับเครือ่งพิมพถ์กูต้ังค่าเป็น กําหนดเอง (การต้ังค่าเริม่ต้น) คณุจะต้อง
ดําเนินการตามหน่ึงในรายการตอ่ไปน้ี เพ่ือเชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพจ์ากบนอปุกรณมื์อถือหรอืคอมพิวเตอรข์องคณุ

– หาก  (ปุ่ มข้อมลู) กะพรบิเป็นสขีาว ให้กดภายใน 30 วินาที

– ถ้าเครือ่งพิมพพิ์มพห์น้าท่ีมีรหัส PIN ออกมา ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในหน้าน้ัน

คําแนะนํา:

● และคณุยังสามารถเปิด Wi-Fi Direct หรอืเปล่ียนการต้ังค่าการรักษาความปลอดภัยการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct จาก EWS ได้อีก
ด้วย หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ EWS โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

● หากต้องการค้นหาชือ่และรหัสผา่นของ Wi-Fi Direct ให้กด  (ปุ่ มข้อมลู) เพ่ือพิมพห์น้าข้อมลูเครือ่งพิมพ ์

● ไฟบนขอบหน้าจอ จะแสดงสถานะของ Wi-Fi Direct สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ไฟบนขอบหน้าจอ ในหน้า 8
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การพิมพจ์ากอปุกรณพ์กพาท่ีเปิดใช้งานไร้สายได้ท่ีรองรับ Wi-Fi Direct

ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุได้ติดต้ังปล๊ักอิน HP Print Service เวอรชั์นลา่สดุไว้บนอปุกรณมื์อถือของคณุ (ในกรณีท่ี ใช้อปุกรณ ์Android) 

คณุสามารถดาวน์ โหลดปล๊ักอินน้ี ได้จากร้านค้าแอปพลิเคชัน Google Play

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเครือ่งพิมพ ์

2. เปิด Wi-Fi Direct บนอปุกรณพ์กพาของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดเูอกสารท่ี ให้มาพร้อมกับอปุกรณพ์กพา

3. จากอปุกรณพ์กพาของคณุ เลือกเอกสารจากแอพพลิเคชันท่ี ใช้งานการพิมพ ์ ได้ จากน้ันเลือกตัวเลือกเพ่ือพิมพเ์อกสาร

รายการเครือ่งพิมพท่ี์พร้อมใช้งานจะปรากฏข้ึน

4. จากรายการเครือ่งพิมพท่ี์พร้อมใช้งาน เลือกชือ่ Wi-Fi Direct ท่ีแสดง เชน่ DIRECT-**-HP ENVY 6000 series (โดยท่ี ** เป็น
อักขระเฉพาะท่ีระบุเครือ่งพิมพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เมือ่ปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

5. พิมพเ์อกสารของคณุ

การพิมพจ์ากอปุกรณพ์กพาท่ีเปิดใช้งานไร้สายได้ท่ี ไมร่องรับ Wi-Fi Direct

ตรวจสอบวา่คณุได้ติดต้ังแอพสําหรับการพิมพท่ี์ ใช้ ได้กับอปุกรณพ์กพาของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีูเว็บไซต ์HP Mobile 

Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หากเว็บไซตน้ี์ ไมมี่เวอรชั์นท้องถ่ินสําหรับประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาของคณุ คณุจะได้
รับการนําทางไปยังเว็บไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาอ่ืน

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ท่ีอปุกรณพ์กพาของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดเูอกสารท่ี ให้มาพร้อมกับอปุกรณพ์กพา

หมายเหต:ุ หากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช้ Wi-Fi Direct 

3. เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยใหมจ่ากอปุกรณพ์กพา เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายหรอืฮ็อตสปอตใหมต่ามวิธกีารปกติของคณุ เลือกชือ่ Wi-Fi 

Direct จากรายการเครอืขา่ยไร้สายท่ีแสดง เชน่ DIRECT-**-HP ENVY 6000 series (โดยท่ี ** คืออักขระเฉพาะในการระบุ
เครือ่งพิมพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เมือ่ปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4. พิมพเ์อกสารของคณุ

การพิมพจ์ากคอมพิวเตอรท่ี์เปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดเูอกสารท่ี ให้มากับคอมพิวเตอร ์

หมายเหต:ุ หากคอมพิวเตอรข์องคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช้ Wi-Fi Direct 
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3. เชือ่มตอ่เครอืขา่ยใหมจ่ากคอมพิวเตอร ์เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายหรอืฮ็อตสปอตใหมต่ามวิธกีารปกติของคณุ เลือกชือ่ Wi-Fi Direct 

จากรายการเครอืขา่ยไร้สายท่ีแสดง เชน่ DIRECT-**-HP ENVY 6000 series (โดยท่ี ** คืออักขระเฉพาะในการระบุเครือ่งพิมพ ์
ของคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เมือ่ปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4. พิมพเ์อกสารของคณุ
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การเปล่ียนประเภทการเชือ่มตอ่
หากคณุติดต้ังเครือ่งพิมพน้ี์เป็นคร้ังแรก และติดต้ังซอฟตแ์วรผ์า่นสาย USB และเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บคอมพิวเตอรข์องคณุโดยตรง คณุ
สามารถเปล่ียนเป็นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไร้สายได้ โดยงา่ย คณุจําเป็นต้องใช้เครอืขา่ยไร้สาย 802.11a/b/g/n ซึง่มีเราเตอรห์รอืแอคเซส
พอยนแ์บบไร้สาย

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพร์องรับการเชือ่มตอ่ระบบ 2.4GHz หรอื 5GHz

กอ่นท่ีจะเปล่ียนจากการเชือ่มตอ่ USB ไปเป็นเครอืขา่ยไร้สาย ให้ตรวจสอบวา่: 

● เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่อยูกั่บคอมพิวเตอรด้์วยสาย USB จนกวา่จะได้รับแจ้งให้ถอดสาย

● คอมพิวเตอรต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายท่ีคณุต้องการติดต้ังเครือ่งพิมพ ์

นอกจากน้ีคณุยังสามารถเปล่ียนจากการเชือ่มตอ่แบบไร้สายเป็นการเชือ่มตอ่แบบ USB ได้อีกด้วย

การเปล่ียนจากการเชือ่มตอ่แบบ USB เป็นเครอืขา่ยไร้สาย (Windows)

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิกท่ี Tools (เครือ่งมือ)

3. คลิกท่ี Device Setup & Software (การต้ังค่าและซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์ และจากน้ันเลือก Connect a new device (เชือ่มตอ่
อปุกรณ์ ใหม)่

4. ปฏิบัติตามคําสัง่ท่ีปรากฏบนหน้าจอ

หากต้องการเปล่ียนจากการเชือ่มตอ่ผา่น USB เป็นเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้แอป HP Smart (Windows 10/macOS)

1. เปิดแอป HP Smart สําหรับข้อมลูเก่ียวกับวิธกีารเปิดแอปบนคอมพิวเตอรท่ี์ ใช้ระบบ Windows 10 โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ใน
การพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

2. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพถ์กูเลือกอยู่

คําแนะนํา: หากคณุต้องการเลือกเครือ่งพิมพอ่ื์น ให้คลิก ( ) บนแถบเครือ่งมือท่ีด้านซ้ายของหน้าจอ จากน้ันเลือกเครือ่งพิมพ ์
เครือ่งอ่ืนจากรายการเครือ่งพิมพท้ั์งหมดท่ีพร้อมใช้งาน

3. คลิกท่ี Learn More (เรยีนรู้เพ่ิมเติม) เมือ่คณุเห็น “Make printing easier by connecting your printer wirelessly” (ทําให้
การพิมพส์ะดวกย่ิงข้ึน โดยการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพข์องคณุแบบไร้สาย) ท่ีด้านบนหน้าหลักของแอป

หากต้องการเปล่ียนจากการเชือ่มตอ่แบบไร้สายเป็นการเชือ่มตอ่แบบ USB (Windows/macOS)

▲ เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพแ์ละคอมพิวเตอร ์ โดยใช้สายเคเบิล USB พอรต์ USB จะอยูท่ี่ด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์
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การต้ังค่าระบบไร้สาย
คณุสามารถต้ังค่าและจัดการการเชือ่มตอ่ไร้สายของเครือ่งพิมพข์องคณุได้ ซึง่จะรวมถึงข้อมลูการพิมพเ์ก่ียวกับการต้ังค่าเครอืขา่ย การเปิด
หรอืปิดฟังกชั์น่ไร้สาย และการคืนค่าการต้ังค่าระบบไร้สาย

การเปิดหรอืปิดฟังกชั์น่ไร้สายของเครือ่งพิมพ ์

กดปุ่ ม  ระบบไร้สาย ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์เพ่ือเปิดหรอืปิดความสามารถในการทํางานแบบไร้สายของเครือ่งพิมพ ์

● หากเครือ่งพิมพมี์การเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายท่ี ใช้งานอยู ่แถบไฟขนาดใหญข่อง ไฟบนขอบหน้าจอ จะติดสวา่งเป็นสฟ้ีาท่ีตรงกลาง

● หากระบบไร้สายปิดอยู ่แถบไฟขนาดใหญข่อง ไฟบนขอบหน้าจอ จะติดสวา่งเป็นสขีาวท่ีตรงกลาง

● สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานะไร้สาย โปรดด ูไฟบนขอบหน้าจอ ในหน้า 8

การคืนค่าเครอืขา่ยกลับเป็นการต้ังค่าเริม่ต้น

● กดปุ่ ม  ระบบไร้สาย ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพค้์างไว้อยา่งน้อยสามวินาที จากน้ันเครือ่งพิมพจ์ะเข้าสู ่ โหมดการต้ังค่า การเชือ่ม

ตอ่ไร้สายอัตโนมัติ (AWC) เครือ่งจะทําการค้นหาและรอให้แอป HP Smart ทําการเชือ่มตอ่ภายในสองชัว่โมง จากน้ันจะหยดุค้นหา

การเปล่ียนการต้ังค่าไร้สาย (Windows)

วิธน้ีีจะสามารถใช้งานได้หากคณุได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์เรยีบร้อยแล้ว

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิกท่ี Tools (เครือ่งมือ)

3. คลิกท่ี Device Setup & Software (การต้ังค่าและซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

4. เลือก Reconfigure Wireless Settings (กําหนดการต้ังค่าระบบไร้สายใหม)่ ปฏิบัติตามคําสัง่ท่ีปรากฏบนหน้าจอ
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เครือ่งมือการจัดการเครือ่งพิมพข้ั์นสงู (สําหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่ผา่นระบบไร้สาย)
เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถดขู้อมลูสถานะ เปล่ียนการต้ังค่า และจัดการกับเครือ่งพิมพข์องคณุจากเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบ
ฝังตัว (EWS) โดยใช้คอมพิวเตอรข์องคณุได้

หมายเหต:ุ คณุสามารถเปิดและใช้ EWS โดยไมต้่องเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ต อยา่งไรก็ตาม คณุสมบัติบางอยา่งจะไมส่ามารถใช้งานได้

หมายเหต:ุ หากต้องการดหูรอืเปล่ียนการต้ังค่าบางอยา่ง คณุอาจต้องใช้รหัสผา่น

● เปิด Embedded Web Server

เปิด Embedded Web Server

คณุสามารถใช้วิธกีารใดวิธกีารหน่ึงตอ่ไปน้ี ในการเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

การเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวผา่นเครอืขา่ย

1. จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กด  (ปุ่ มข้อมลู) ค้างไว้จนกวา่ไฟปุ่ มท้ังหมดจะติดสวา่ง จากน้ันกด  และ  พร้อม

กัน เพ่ือพิมพร์ายงานการทดสอบเครอืขา่ยไร้สาย และหน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ย

2. หา IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตข์องเครือ่งพิมพจ์ากหน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ย

3. ในเว็บเบราวเ์ซอรท่ี์รองรับบนคอมพิวเตอรข์องคณุ ให้พิมพ ์IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสตท่ี์กําหนดให้กับเครือ่งพิมพน้ั์น

เชน่ หากท่ีอยู ่IP คือ 192.168.0.12 ให้พิมพท่ี์อยูต่อ่ไปน้ีลงในเว็บเบราวเ์ซอร:์ https://192.168.0.12

หากต้องการเปิด Eembedded Web Server จาก HP Smart (Windows และ macOS)

หากต้องการเปิด Eembedded Web Server จาก HP Smart:

1. คลิกภาพเครือ่งพิมพ ์

2. คลิก การต้ังค่าข้ันสงู

การเปิด Embedded Web Server ผา่น Wi-Fi Direct

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้เปิด Wi-Fi Direct แล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เชือ่มตอ่ระบบไร้สายโดยไมมี่เราเตอร ์ในหน้า 29

2. จากคอมพิวเตอรแ์บบไร้สายของคณุ ให้เปิดระบบไร้สาย จากน้ันค้นหาและเชือ่มตอ่กับชือ่ของ Wi-Fi Direct ตัวอยา่งเชน่: DIRECT-

**-HP ENVY 6000 series ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เมือ่ปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

3. บนเว็บเบราวเ์ซอรท่ี์รองรับบนคอมพิวเตอรข์องคณุ ให้พิมพท่ี์อยูต่อ่ไปน้ี: https://192.168.223.1

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับคกุก้ี โปรดดท่ีู Embedded Web Server ในหน้า 41
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เคล็ดลับในการต้ังค่าและการใช้งานเครือ่งพิมพ ์ ไร้สาย
ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหลา่น้ี ในการต้ังค่าและใช้งานเครือ่งพิมพ ์ ไร้สาย:

● ขณะต้ังค่าเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยไร้สายโดยใช้คอมพิวเตอร ์กรุณาตรวจสอบให้แน่ ใจวา่:

– เราเตอร ์ ไร้สายหรอืจุดเชือ่มตอ่ของคณุมีการเปิดใช้งานไว้

– คอมพิวเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายอยู ่(ไม่ ใช้สาย Ethernet)

– เครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดการต้ังค่า AWC

เครือ่งพิมพจ์ะค้นหาเราเตอร ์ ไร้สาย จากน้ันจะแสดงรายการชือ่เครอืขา่ยท่ีพบบนคอมพิวเตอร ์

● หากคอมพิวเตอรห์รอือปุกรณมื์อถือของคณุเชือ่มตอ่กับ Virtual Private Network (VPN) คณุต้องยกเลิกการเชือ่มตอ่กับ VPN 

กอ่นจึงจะสามารถเข้าถึงอปุกรณอ่ื์นบนเครอืขา่ย ซึง่รวมถึงเครือ่งพิมพ ์

● เรยีนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการกําหนดค่าเครอืขา่ยและเครือ่งพิมพข์องคณุสําหรับการพิมพแ์บบไร้สาย 
คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนรู้วิธค้ีนหาการต้ังค่าความปลอดภัยเครอืขา่ยของคณุ คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

● เรยีนรู้เก่ียวกับ HP Print and Scan Doctor คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

หมายเหต:ุ  ยูทิลิตีน้ีจะสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows เทา่น้ัน 

● ใช้ การแกไ้ขปญัหาไฟร์วอลล์แบบออนไลน์ของ HP เพ่ือตรวจสอบวา่ไฟรว์อลลห์รอืโปรแกรมป้องกันไวรัส ขัดขวางไม่ ให้
คอมพิวเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพห์รอืไม ่แล้วหาวิธแีก้ปัญหา
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4 เครือ่งมือการจัดการเครือ่งพิมพ ์

● ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา

● เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

● ซอฟตแ์วรก์ลอ่งเครือ่งมือ (Windows) 

● Embedded Web Server 

● การอัพเดตเครือ่งพิมพ ์
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ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา
HP Smart จะชว่ยเหลือคณุในการต้ังค่า ถา่ยสําเนา สแกน พิมพ ์แชร ์และจัดการเครือ่งพิมพ ์HP ของคณุ คณุสามารถแชรเ์อกสารและ
ภาพผา่นอีเมล ข้อความตัวอักษร และระบบคลาวดย์อดนิยม รวมท้ังบรกิารโซเชียลมีเดีย (เชน่ iCloud, Google Drive, Dropbox และ 
Facebook) คณุยังสามารถต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์HP ใหม ่รวมถึงจอภาพ และสัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองตา่งๆ

หมายเหต:ุ อาจไมมี่ ให้บรกิารแอป HP Smart ในบางภาษา อาจไมส่ามารถเลือกใช้งานคณุลักษณะบางรายการสําหรับเครือ่งพิมพบ์าง
รุน่

หากต้องการติดต้ังแอป HP Smart

▲ แอป HP Smart จะรองรับการใช้งานบนอปุกรณ ์iOS, Android, Windows 10 และ macOS หากต้องการติดต้ังแอปบนอปุกรณ์
ของคณุ โปรดไปท่ี 123.hp.com และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ เพ่ือเข้าใช้งานร้านค้าแอปสําหรับอปุกรณข์องคณุ

หากต้องการเปิดแอป HP Smart บนคอมพิวเตอรท่ี์ ใช้ระบบ Windows 10

▲ หลังติดต้ังแอป HP Smart และให้คลิกท่ี Start (เริม่) จากเดสกท็์อปของอปุกรณ ์และจากน้ันเลือก HP Smart จากรายการแอป

เชือ่มตอ่เข้ากับเครือ่งพิมพข์องคณุ

▲ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่อปุกรณข์องคณุน้ันได้เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยเดียวกันกับเครือ่งพิมพ ์จากน้ัน HP Smart จะตรวจหาเครือ่งพิมพ ์
โดยอัตโนมัติ

รับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแอป HP Smart

สําหรับคําแนะนําพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธกีารพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหาโดยใช้ HP Smart โปรดดท่ีู พิมพ ์โดยใช้แอป HP Smart 

ในหน้า 45, การทําสําเนาและสแกน ในหน้า 65 และ ขอรับวิธี ใช้จากแอป HP Smart ในหน้า 80

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้งาน HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกน เข้าใช้งานคณุลักษณะตา่งๆ ของเครือ่งพิมพ ์และแก้ ไข
ปัญหาตา่งๆ ให้ ไปท่ี: 

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

● Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

● macOS: www.hp.com/go/hpsmartmac-help
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เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)
หลังจากติดต้ัง HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์เสรจ็ ให้ดับเบิลคลิกไอคอนเครือ่งพิมพบ์นเดสกท็์อป หรอืดําเนินการหน่ึงในข้ันตอนตอ่ไปน้ี เพ่ือ
เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ:์

● Windows 10: จากเดสกท็์อปคอมพิวเตอร ์ให้คลิกท่ี Start (เริม่) เลือก HP จากรายชือ่แอป และจากน้ันเลือกไอคอนท่ีมีชือ่
เครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร ์ให้คลิกท่ี Start (เริม่) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิกท่ี HP คลิกท่ี
โฟลเดอรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์และจากน้ันเลือกไอคอนท่ีมีชือ่เครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ หากคณุยังไม่ ได้ติดต้ัง HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์โปรดไปท่ี 123.hp.com เพ่ือดาวน์ โหลดและติดต้ังซอฟตแ์วรท่ี์จําเป็น
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ซอฟตแ์วรก์ลอ่งเครือ่งมือ (Windows) 
กลอ่งเครือ่งมือจะให้ข้อมลูเก่ียวกับการบาํรุงรักษาเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ สามารถติดต้ังกลอ่งเครือ่งมือควบคู่ ไปกับ HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ได้ ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรมี์คณุสมบัติตรงตามข้อกําหนด
ของระบบ สําหรับข้อมลูเก่ียวกับข้อกําหนดของระบบ โปรดดท่ีู ลักษณะเฉพาะ ในหน้า 114

หากต้องการเปิดซอฟตแ์วรก์ลอ่งเครือ่งมือ 

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

2. คลิก พิมพแ์ละสแกน

3. คลิก Maintain Your Printer (ดแูลรักษาเครือ่งพิมพข์องคณุ)
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Embedded Web Server 
เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถใช้เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวของเครือ่งพิมพ ์(EWS) เพ่ือดขู้อมลูสถานะ เปล่ียนการต้ังค่า 
และจัดการกับเครือ่งพิมพข์องคณุจากคอมพิวเตอรข์องคณุได้

หมายเหต:ุ เพ่ือความปลอดภัยของคณุเอง การต้ังค่าบางสว่นใน EWS จะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผา่น หากระบบสอบถามรหัสผา่น ให้
ป้อน PIN จากฉลากท่ีติดอยูบ่นเครือ่งพิมพข์องคณุ โดยอาจอยู่ ใกล้กับบรเิวณชอ่งใสต่ลับหมึกด้านในเครือ่งพิมพ ์หรอือยูด้่านหลัง ด้านข้าง 
หรอืใต้เครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ คณุสามารถเปิดและใช้เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวได้ โดยไมต้่องเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ต อยา่งไรก็ตาม คณุสมบัติบางอยา่งอาจใช้
ไม่ ได้

● เก่ียวกับคกุก้ี

● ไมส่ามารถเปิด Embedded Web Server ได้ 

เก่ียวกับคกุก้ี
เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว หรอื EWS) จะจัดเก็บไฟลข้์อความขนาดเล็กๆ (คกุก้ี) ไว้ ในฮารด์ไดรฟ์ของคณุเมือ่คณุเรยีกดหูน้าเว็บ ไฟลเ์หลา่น้ีชว่ย
ให้ EWS รู้จักคอมพิวเตอรข์องคณุในคร้ังตอ่ไปท่ีคณุเข้าเย่ียมชม เชน่ หากคณุกําหนดค่าภาษาของ EWS คกุก้ีจะชว่ยจดจําวา่คณุได้เลือก
ภาษาใดไว้ ดังน้ัน ในคร้ังตอ่ไปท่ีคณุเข้าถึง EWS หน้าเว็บเหลา่น้ันก็จะแสดงผลในภาษาน้ัน คกุก้ีบางประเภท (เชน่ คกุก้ีท่ีเก็บการกําหนด
ลักษณะเฉพาะลกูค้า) จะถกูจัดเก็บไว้ ในคอมพิวเตอรจ์นกวา่คณุจะล้างออกด้วยตนเอง

คณุสามารถกําหนดค่าให้เบราวเ์ซอรย์อมรับคกุก้ีท้ังหมด หรอืกําหนดค่าให้แจ้งเตือนทกุคร้ังเมือ่มีการเสนอคุ้กก้ี ซึง่ชว่ยให้คณุตัดสนิใจได้วา่
ควรตอบรับหรอืปฏิเสธคกุก้ี ใด นอกจากน้ี คณุยังสามารถใช้เบราวเ์ซอรเ์พ่ือลบคกุก้ีท่ี ไมต้่องการออกได้

หากคณุปิดใช้งานคกุก้ี คณุจะปิดใช้งานคณุสมบัติ ใดคณุสมบัติหน่ึงหรอืหลายคณุสมบัติตอ่ไปน้ีด้วย ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บอปุกรณข์องคณุ

● การใช้ตัวชว่ยการติดต้ังบางประเภท

● การจดจําการต้ังค่าภาษาเบราวเ์ซอรข์อง EWS

● การปรับเปล่ียนหน้าของ EWS หน้าหลัก ให้เป็นลักษณะเฉพาะตัว

สําหรับข้อมลูเก่ียวกับวิธเีปล่ียนแปลงการต้ังค่าความเป็นสว่นตัวหรอืการต้ังค่าคุ้กก้ี และวิธดีหูรอืลบคุ้กก้ี โปรดข้อมลูเก่ียวกับเว็บเบราวเ์ซอร ์
ของคณุ

ไมส่ามารถเปิด Embedded Web Server ได้ 

ตรวจสอบการต้ังค่าเครอืขา่ย

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุไม่ ได้กําลังใช้งานสายโทรศัพท ์หรอืสายไขว้เพ่ือเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ย

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่สายเคเบิลเครอืขา่ยเชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพแ์น่นแล้ว

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ฮับ สวิตช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอยูแ่ละทํางานอยา่งถกูต้อง

ตรวจสอบคอมพิวเตอร ์

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ มีการเชือ่มตอ่คอมพิวเตอรท่ี์คณุกําลังใช้อยูเ่ข้ากับเครอืขา่ยเดียวกันกับเครือ่งพิมพ ์
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ตรวจสอบเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เว็บเบราวเ์ซอรต์รงตามความต้องการข้ันต่ําของระบบ สําหรับข้อมลูเก่ียวกับข้อกําหนดของระบบ โปรดดท่ีู 
ลักษณะเฉพาะ ในหน้า 114

● หากเว็บเบราวเ์ซอร ์ ใช้การต้ังค่าพรอ็กซี ใดๆ ในการเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ต ให้ลองปิดการต้ังค่าดังกลา่ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดู
เอกสารประกอบท่ีมาพร้อมเว็บเบราวเ์ซอรข์องคณุ

● ตรวจสอบวา่เปิดใช้งาน JavaScript และคกุก้ี ในเว็บเบราวเ์ซอรแ์ล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดเูอกสารประกอบท่ีมาพร้อมเว็บ
เบราวเ์ซอรข์องคณุ

ตรวจสอบท่ีอยู ่IP เครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ IP แอดเดรสของเครือ่งพิมพถ์กูต้อง

หากต้องการยืนยันท่ีอยู ่IP ของเครือ่งพิมพ:์

– กด  (ปุ่ มข้อมลู) ค้างไว้สามวินาที จนกวา่ไฟปุ่มแผงควบคมุท้ังหมดจะติดสวา่ง

– กด  (ปุ่ มข้อมลู) และ  (ปุ่ มกลับสูก่ารทํางาน) พร้อมกัน เพ่ือพิมพร์ายงานการกําหนดค่าเครอืขา่ย

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ ท่ีอยู ่IP ของเครือ่งพิมพถ์กูต้อง ท่ีอยู ่IP ของเครือ่งพิมพค์วรมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันกับท่ีอยู ่IP ของเราเตอร ์
ตัวอยา่งเชน่ ท่ีอยู ่IP ของเราเตอรอ์าจเป็น 192.168.0.1 หรอื 10.0.0.1 และท่ีอยู ่IP ของเครือ่งพิมพเ์ป็น 192.168.0.5 หรอื 
10.0.0.5

หากท่ีอยู ่IP ของเครือ่งพิมพค์ล้ายคลึงกับ 169.254.XXX.XXX หรอื 0.0.0.0 จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่เข้าเครอืขา่ยได้

คําแนะนํา: หากคณุใช้งานคอมพิวเตอรท่ี์ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows คณุสามารถไปท่ีเว็บไซตก์ารสนับสนุนออนไลนข์อง HP ได้ท่ี 
www.support.hp.com เว็บไซตน้ี์จะให้ข้อมลูและยูทิลิต้ีท่ีชว่ยให้คณุสามารถแก้ปัญหาท่ัวไปของเครือ่งพิมพ ์ ได้
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การอัพเดตเครือ่งพิมพ ์
ตามค่าเริม่ต้น หากมีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับเครอืขา่ย และมีการเปิดใช้งานบรกิารทางเว็บ เครือ่งพิมพจ์ะตรวจสอบอัพเดตโดย
อัตโนมัติ

การเปิดใช้งานเครือ่งพิมพ ์ ให้ตรวจสอบการอัพเดตโดยอัตโนมัติ

1. เมือ่เปิดใช้งานบรกิารบนเว็บของ HP ในระหวา่งการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์เครือ่งพิมพจ์ะถกูลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบการอัปเดตโดย
อัตโนมัติ

2. หากต้องการปิดการอัปเดตอัตโนมัติ ให้ปิดบรกิารทางเว็บกอ่น

การอัพเดตเครือ่งพิมพผ์า่น Embedded Web Server

1. เปิด EWS

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

2. คลิกแท็บ Tools (เครือ่งมือ)

3. ในสว่น Printer Updates (อัพเดตเครือ่งพิมพ)์ ให้คลิกท่ี Firmware Updates (อัพเดตเฟิรม์แวร)์ และจากน้ัน ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหน้าจอ

หมายเหต:ุ หากระบบสอบถามรหัสผา่น ให้ป้อน PIN จากฉลากท่ีติดอยูบ่นเครือ่งพิมพข์องคณุ โดยอาจอยู่ ใกล้กับบรเิวณชอ่งใสต่ลับหมึก
ด้านในเครือ่งพิมพ ์หรอือยูด้่านหลัง ด้านข้าง หรอืใต้เครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ถ้ามีการแสดงข้อความพร้อมตสํ์าหรับการต้ังค่าพรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใช้การต้ังค่าพรอ็กซี ่ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหน้าจอเพ่ือทําการต้ังค่าพรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์หากคณุไมมี่รายละเอียด ให้ติดตอ่ผู้ดแูลระบบเครอืขา่ยชองคณุ หรอืเจ้าหน้าท่ีผู้ทําการต้ังค่า
เครอืขา่ย

หมายเหต:ุ หากมีการอัพเดตเครือ่งพิมพ ์เครือ่งพิมพจ์ะดาวน์ โหลดและติดต้ังการอัพเดต แล้วรสีตารท์ 
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5 Print (พิมพ)์

ซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชันจะดําเนินการต้ังค่าการพิมพส์ว่นใหญ่ โดยอัตโนมัติ เปล่ียนการต้ังค่าตา่งๆ ด้วยตัวเองตอ่เมือ่คณุต้องการเปล่ียน
คณุภาพการพิมพ ์พิมพล์งบนกระดาษเฉพาะประเภท หรอืใช้คณุสมบัติพิเศษ

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● พิมพ ์โดยใช้แอป HP Smart

● พิมพจ์ากอปุกรณเ์คล่ือนท่ี

● พิมพด้์วย Print Anywhere

● พิมพ ์โดยใช้คอมพิวเตอร ์

● เคล็ดลับเพ่ือความสําเรจ็ในการพิมพ ์
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พิมพ ์โดยใช้แอป HP Smart
สว่นน้ีจะให้คําแนะนําพ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้งานแอป HP Smart เพ่ือสัง่พิมพจ์ากอปุกรณ ์Android, iOS, Windows 10 หรอื macOS 

ของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้งานแอป HP Smart ให้ ไปท่ี:

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

● Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

● macOS: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

หากต้องการพิมพจ์ากอปุกรณท่ี์ ใช้ระบบ Android หรอื iOS

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

2. เปิดแอป HP Smart 

3. แตะท่ี ไอคอนเครือ่งหมายบวก หากคณุต้องการเปล่ียนเป็นเครือ่งพิมพอ่ื์น หรอืเพ่ิมเครือ่งพิมพ ์ ใหม่

4. แตะตัวเลือกการพิมพ ์(เชน่ พิมพภ์าพถา่ย หรอื พิมพเ์อกสาร ฯลฯ) คณุสามารถพิมพภ์าพถา่ยและเอกสารจากอปุกรณข์องคณุ ท่ี
เก็บข้อมลูระบบคลาวด ์หรอืไซต์ โซเชียลมีเดียได้

5. เลือกภาพถา่ยหรอืเอกสารท่ีคณุต้องการพิมพ ์

6. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม หากต้องการดกูารต้ังค่าเพ่ิมเติม ให้คลิกหรอืแตะท่ี การต้ังค่าเพ่ิมเติม สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ัง
ค่าเครือ่งพิมพ ์โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

7. แตะท่ี Print (พิมพ)์ 

หากต้องการพิมพจ์ากอปุกรณท่ี์ ใช้ระบบ Windows 10

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

2. เปิด HP Smart สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

3. บนหน้าจอหลัก HP Smart ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพข์องคณุไว้

คําแนะนํา: หากคณุต้องการเลือกเครือ่งพิมพอ่ื์น ให้คลิกหรอืแตะไอคอน ( ) บนแถบเครือ่งมือท่ีด้านซ้ายของหน้าจอ จากน้ัน

เลือกเครือ่งพิมพอ่ื์นจากรายการเครือ่งพิมพท้ั์งหมดท่ีพร้อมใช้งาน

4. เลือก พิมพภ์าพถา่ย ค้นหาภาพถา่ยท่ีคณุต้องการพิมพ ์จากน้ันให้คลิกหรอืแตะ เลือกภาพถา่ยท่ีจะพิมพ ์

เลือก พิมพเ์อกสาร ค้นหาเอกสารท่ีคณุต้องการพิมพ ์และจากน้ันให้คลิกหรอืแตะท่ี พิมพ ์

5. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม หากต้องการดกูารต้ังค่าเพ่ิมเติม ให้คลิกหรอืแตะท่ี การต้ังค่าเพ่ิมเติม สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ัง
ค่าเครือ่งพิมพ ์โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

6. คลิกหรอืแตะท่ี Print (พิมพ)์ เพ่ือเริม่ต้นการพิมพ ์
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พิมพจ์ากอปุกรณเ์คล่ือนท่ี
คณุสามารถพิมพเ์อกสารและภาพถา่ยจากอปุกรณเ์คล่ือนท่ีของคณุได้ โดยตรง รวมถึง iOS, Android, Windows Mobile, 

Chromebook และ Amazon Kindle Fire

หมายเหต:ุ คณุยังสามารถใช้แอป HP Smart เพ่ือพิมพจ์ากอปุกรณเ์คล่ือนท่ี ได้อีกด้วย สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู พิมพ ์โดยใช้แอป 
HP Smart ในหน้า 45 

หากต้องการพิมพจ์ากอปุกรณเ์คล่ือนท่ี

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ มีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพข์องคณุเข้าในเครอืขา่ยเดียวกันกับอปุกรณเ์คล่ือนท่ีของคณุแล้ว

คําแนะนํา: หากคณุต้องการพิมพ ์โดยไมเ่ชือ่มตอ่กับเราเตอร ์ให้ ใช้ Wi-Fi Direct เพ่ือพิมพจ์ากอปุกรณมื์อถือ สําหรับข้อมลูเพ่ิม
เติม โปรดดท่ีู เชือ่มตอ่ระบบไร้สายโดยไมมี่เราเตอร ์ในหน้า 29

2. เปิดใช้งานการพิมพบ์นอปุกรณเ์คล่ือนท่ีของคณุ:

● iOS: ใช้ตัวเลือก พิมพ ์จากเมนู แชร ์หรอื 

หมายเหต:ุ อปุกรณท่ี์ ใช้ iOS 4.2 หรอืใหมก่วา่จะมี AirPrint ติดต้ังไว้ลว่งหน้าแล้ว

● Android: ดาวน์ โหลด HP Print Service Plugin (ปล๊ักอินบรกิารการพิมพข์อง HP) (ซึง่ได้รับการสนับสนุนจากอปุกรณ ์
Android โดยสว่นใหญ)่ จากร้านค้า Google Play และเปิดใช้งานบนอปุกรณข์องคณุ

● Windows Mobile: แตะท่ี Print (พิมพ)์ จากเมนู Device (อปุกรณ)์

หมายเหต:ุ หากเครือ่งพิมพข์องคณุไมอ่ยู่ ในรายการ คณุอาจต้องทําการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์โดยใช้ตัวชว่ยสร้าง Add Printer 

(เพ่ิมเครือ่งพิมพ)์ ซึง่เป็นการต้ังค่าเพียงคร้ังเดียว 

● Chromebook: ดาวน์ โหลดและติดต้ังแอป HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store เพ่ือเปิดใช้งานการพิมพ ์
ผา่น Wi-Fi 

● Amazon Kindle Fire HD9 และ HDX: ในคร้ังแรกท่ีคณุเลือก Print (พิมพ)์ บนอปุกรณข์องคณุ จะมีการดาวน์ โหลด HP 

Print Service Plugin (ปล๊ักอินบรกิารการพิมพข์อง HP) เพ่ือเปิดใช้งานการพิมพบ์นอปุกรณเ์คล่ือนท่ี

หมายเหต:ุ สําหรับข้อมลูโดยละเอียดเก่ียวกับการเปิดใช้งานการพิมพจ์ากอปุกรณเ์คล่ือนท่ีของคณุ ให้ ไปท่ีเว็บไซต ์HP Mobile 

Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting ) หากเว็บไซตน้ี์ ไมมี่เวอรชั์นท้องถ่ินสําหรับประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาของคณุ 
คณุจะได้รับการนําทางไปยังเว็บไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาอ่ืน 

3. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ มีการใสก่ระดาษท่ีมีขนาดตรงกับการต้ังค่ากระดาษของเครือ่งพิมพ ์(ด ูการใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18 สําหรับ
ข้อมลูเพ่ิมเติม) การต้ังค่าขนาดกระดาษท่ีถกูต้องสําหรับกระดาษท่ี ใส่ ไว้จะชว่ยให้อปุกรณเ์คล่ือนท่ีของคณุรู้ ได้วา่มีการพิมพ ์โดยใช้
กระดาษขนาดใดอยู่
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พิมพด้์วย Print Anywhere
Print Anywhere เป็นบรกิารฟรจีาก HP ท่ีชว่ยให้คณุสามารถใช้แอป HP Smart รว่มกับ HP Account ของคณุ ในการสัง่พิมพจ์ากระยะ
ไกลโดยใช้ข้อมลูมือถือ หรอืการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ระยะไกลได้

เมือ่ใช้ Print Anywhere คณุจะสามารถสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่ผา่นเว็บของ HP ได้ทกุท่ีทกุเวลา 
คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์

กอ่นท่ีจะใช้ Print Anywhere ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท่ี ใช้งานอยู ่ซึง่ใช้งานอินเทอรเ์น็ตได้

การพิมพเ์อกสารโดยใช้ HP ePrint

1. หากคณุสร้าง HP Account ในระหวา่งการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์(อาจไมพ่ร้อมใช้งานในบางประเทศ/ภมิูภาค) HP ePrint จะถกูเปิดใช้
งานโดยอัตโนมัติ

หากคณุไม่ ได้สร้าง HP Account ในระหวา่งการต้ังค่า ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนด้านลา่งตามระบบปฏิบัติการของคณุเพ่ือเปิดใช้งาน HP 

ePrint

iOS/Android

a. จากหน้าจอหลักของแอป HP Smart แตะเครือ่งพิมพข์องคณุ

b. แตะ เปิดใช้งาน Print Anywhere

c. ลงชือ่เข้าใช้หรอืสร้าง HP Account เมือ่ระบบแจ้งให้ดําเนินการ

d. แตะ เปิดใช้งาน 

Windows 10/macOS

a. จากหน้าหลักของแอป HP Smart ให้คลิกภาพเครือ่งพิมพ ์

b. บนแท็บ พิมพ ์ ได้จากทกุท่ี ให้คลิก ลงชือ่เข้าใช้

c. ลงชือ่เข้าใช้หรอืสร้าง HP Account เมือ่ระบบแจ้งให้ดําเนินการ

d. คลิก เปิดใช้งาน

2. เปิด HP Smart จากน้ันพิมพเ์อกสารของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู พิมพ ์โดยใช้แอป HP Smart ในหน้า 45

หมายเหต:ุ หากคณุต้องการใช้ความสามารถของ HP ePrint จากอปุกรณห์ลายเครือ่ง คณุจะต้องลงชือ่เข้าใช้ด้วย HP Account ของคณุ
บนอปุกรณเ์พ่ิมเติมแตล่ะเครือ่ง หลังจากลงชือ่เข้าใช้แล้ว อปุกรณ์ ใหมจ่ะพร้อมสําหรับการสัง่พิมพด้์วย HP ePrint 
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พิมพ ์โดยใช้คอมพิวเตอร ์
● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพภ์าพถา่ย

● การพิมพซ์องจดหมาย

● พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (การพิมพส์องด้าน) 

● การพิมพ ์โดยใช้จํานวน dpi สงูสดุ

● พิมพ ์โดยใช้เดสกท็์อปหรอืแล็ปท็อป Mac

การพิมพเ์อกสาร
กอ่นพิมพเ์อกสาร ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุได้ ใสก่ระดาษไว้ ในถาดกระดาษแล้ว และถาดรับกระดาษเปิดอยู ่สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

วิธพิีมพเ์อกสาร (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่ มเพ่ือเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

ปุ่มน้ีอาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์, Printer Properties 

(คณุสมบัติเครือ่งพิมพ)์, Printer (เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจัดวางไว้) ให้เลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดพิุมพ)์ 

ในพ้ืนท่ี Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคณุภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การต้ังค่า
คณุภาพ) จากน้ันเลือกสท่ีีเหมาะสมในพ้ืนท่ี Color (ส)ี

● คลิก Advanced (ข้ันสงู) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง

หมายเหต:ุ  หากคณุเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษท่ีถกูต้องลงในถาดกระดาษ 

สําหรับเคล็ดลับการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

5. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ่ือเริม่ต้นการพิมพ ์

การพิมพส์องด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพอ์ยู่
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3. คลิกปุ่ มเพ่ือเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

ปุ่มน้ีอาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์, Printer Properties 

(คณุสมบัติเครือ่งพิมพ)์, Printer (เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือกการจัดวาง แนวต้ัง หรอื แนวนอน จากน้ันเลือกตัวเลือกการพลิกกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการด
รอปดาวน ์พิมพท้ั์งสองด้านแบบกําหนดเอง

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดพิุมพ)์ 

ในพ้ืนท่ี Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคณุภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การต้ังค่า
คณุภาพ) จากน้ันเลือกสท่ีีเหมาะสมในพ้ืนท่ี Color (ส)ี

● คลิก Advanced (ข้ันสงู) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง

หมายเหต:ุ  หากคณุเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษท่ีถกูต้องลงในถาดกระดาษ 

สําหรับเคล็ดลับการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

5. เมือ่พิมพห์น้าค่ีของเอกสารหมดทกุหน้าแล้ว ให้นําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

พลิกเอกสารท่ีฝัง่ขอบด้านยาวหรอืด้านส้ัน ตามตัวเลือกท่ีคณุต้ังค่าไว้ ในข้ันตอนกอ่นหน้า

ใสเ่อกสารกลับเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้หันฝัง่ท่ีเป็นหน้าเปลา่ของเอกสารออกจากเครือ่งพิมพ ์

6. กด  (ปุ่ มกลับสูก่ารทํางาน) เพ่ือพิมพอี์กด้านของเอกสาร

การพิมพภ์าพถา่ย
กอ่นพิมพภ์าพถา่ย ควรตรวจสอบให้แน่ ใจวา่มีกระดาษภาพถา่ยอยู่ ในถาดกระดาษ และถาดรับกระดาษเปิดอยู ่สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียว
กับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

การพิมพภ์าพถา่ยลงบนกระดาษภาพถา่ย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่ มเพ่ือเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

ปุ่มน้ีอาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์, Printer Properties 

(คณุสมบัติเครือ่งพิมพ)์, Printer (เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจัดวางไว้) ให้เลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดพิุมพ)์ 

ในพ้ืนท่ี Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคณุภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การต้ังค่า
คณุภาพ) จากน้ันเลือกสท่ีีเหมาะสมในพ้ืนท่ี Color (ส)ี

● คลิก Advanced (ข้ันสงู) และเลือกขนาดภาพถา่ยท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)
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หมายเหต:ุ  หากคณุเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษท่ีถกูต้องลงในถาดกระดาษ 

สําหรับเคล็ดลับการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

5. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกลอ่งโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

6. คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Print (พิมพ)์ หรอื OK (ตกลง) ในกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ)์

หมายเหต:ุ  หลังจากพิมพง์านเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ให้นํากระดาษภาพถา่ยท่ี ไม่ ใช้ออกจากถาดกระดาษ จัดเก็บกระดาษภาพถา่ยเพ่ือไม่ ให้
กระดาษม้วนตัว ซึง่ทําให้คณุภาพงานพิมพล์ดลง 

การพิมพซ์องจดหมาย
กอ่นพิมพซ์องจดหมาย ควรตรวจสอบให้แน่ ใจวา่มีซองจดหมายอยู่ ในถาดกระดาษ และถาดรับกระดาษเปิดอยู ่คณุสามารถใสซ่องจดหมาย
เข้าไป ในถาดกระดาษได้มากกวา่ 1 ซอง โปรดอยา่ใช้ซองจดหมายท่ีมีลักษณะมันเงาหรอืพิมพนู์น รวมถึงซองจดหมายท่ีมีตัวยึดหรอืหน้าตา่ง
ด้วย สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใสซ่องจดหมาย โปรดด ูการใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

หมายเหต:ุ คณุสามารถดรูายละเอียดวิธกีารจัดรูปแบบข้อความสําหรับพิมพซ์องจดหมายได้จากไฟลวิ์ธี ใช้ ในโปรแกรม Word

การพิมพซ์องจดหมาย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่ มเพ่ือเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

ปุ่มน้ีอาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์, Printer Properties 

(คณุสมบัติเครือ่งพิมพ)์, Printer (เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจัดวางไว้) ให้เลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรอื Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดพิุมพ)์ 

ในพ้ืนท่ี Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคณุภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การต้ังค่า
คณุภาพ) จากน้ันเลือกสท่ีีเหมาะสมในพ้ืนท่ี Color (ส)ี

● คลิก Advanced (ข้ันสงู) และเลือกขนาดซองจดหมายท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สําหรับเคล็ดลับการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

5. คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Print (พิมพ)์ หรอื OK (ตกลง) ในกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ)์

พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (การพิมพส์องด้าน)    

หากต้องการพิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (Windows) 

1. ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

2. จากซอฟตแ์วร ์เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพอ์ยู่
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4. คลิกปุ่ มเพ่ือเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

ปุ่มน้ีอาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์, Printer Properties 

(คณุสมบัติเครือ่งพิมพ)์, Printer (เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชัน

หมายเหต:ุ หากต้องการต้ังค่าเครือ่งพิมพสํ์าหรับงานพิมพท้ั์งหมด ให้ดําเนินการเปล่ียนแปลงใน HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ท่ีมา
พร้อมกับเครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์โปรดดท่ีู เครือ่งมือการจัดการเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 37

5. บนแท็บ Printing Shortcuts (ทางลัดการพิมพ)์ หรอื Printing Shortcut (ทางลัดการพิมพ)์ ให้เลือกทางลัดซึง่สนับสนุนการต้ัง
ค่า Print On Both Sides (พิมพท้ั์งสองด้าน) เลือกตัวเลือกจากรายการแบบหลน่ลง Print On Both Sides (พิมพท้ั์งสองด้าน) 

หากต้องการเปล่ียนการต้ังค่าการพิมพอ่ื์นๆ คลิกท่ีแท็บอ่ืนๆ

สําหรับเคล็ดลับการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

หมายเหต:ุ หากคณุเปล่ียนขนาดกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษท่ีถกูต้องเข้าไป ในถาดกระดาษ และต้ังค่าขนาด
กระดาษบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

7. คลิก Print (พิมพ)์ หรอื OK (ตกลง) เพ่ือเริม่ต้นการพิมพ ์

การพิมพ ์โดยใช้จํานวน dpi สงูสดุ
ใช้จํานวนจุดตอ่น้ิว (dpi) สงูสดุเพ่ือพิมพภ์าพคณุภาพสงูและคมชัดบนกระดาษภาพถา่ย การพิมพแ์บบจํานวน dpi สงูสดุ จะใช้เวลานานกวา่
การพิมพด้์วยการต้ังค่าแบบอ่ืนๆ และจําเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีดิสกจํ์านวนมาก สําหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์รองรับ โปรดไปท่ีเว็บไซต์
สนับสนุนผลิตภัณฑท่ี์ www.support.hp.com

การพิมพ ์ ในโหมด dpi สงูสดุ (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเครือ่งพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่ มเพ่ือเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คณุสมบัติ)

ปุ่ มน้ีอาจเรยีกวา่ Properties (คณุสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังค่าเครือ่งพิมพ)์, Printer Properties 

(คณุสมบัติเครือ่งพิมพ)์, Printer (เครือ่งพิมพ)์ หรอื Preferences (ลักษณะท่ีต้องการ) ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บซอฟตแ์วรแ์อพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

● คลิกท่ีแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) จากรายการ Media (วัสดพิุมพ)์ แบบดรอปดาวน ์ให้เลือกชนิดกระดาษท่ี
เหมาะสม

● คลิกแท็บ ข้ันสงู ทําเครือ่งหมายถกูในชอ่ง พิมพ ์โดยใช้ DPI ระดับสงูสดุ จากน้ันให้คลิก ตกลง

หมายเหต:ุ มีกระดาษบางประเภทเทา่น้ันท่ีรองรับ dpi สงูสดุ คณุจะพบไอคอนแจ้งเตือนถัดจากตัวเลือก หากประเภทกระดาษท่ี
เลือกในสว่นแสดงรายการ วัสดพิุมพ ์ไมร่องรับ

สําหรับเคล็ดลับการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดท่ีู เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ในหน้า 54

5. ยืนยันการวางแนวกระดาษบนแท็บ Layout (เค้าโครง) และจากน้ันคลิกท่ี OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ ์
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พิมพ ์โดยใช้เดสกท็์อปหรอืแล็ปท็อป Mac

เครือ่งพิมพน้ั์นสามารถทํางานรว่มกับคอมพิวเตอร ์Mac ท่ี ใช้ระบบปฏิบัติการ macOS หรอื OS X 10.7 และรุน่ใหมก่วา่กับ Apple 

AirPrint ได้ ปฏิบัติตามคําแนะนําในสว่นน้ี เพ่ือเปิดใช้งานการพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์Mac โดยใช้ AirPrint

หมายเหต:ุ ใช้แอป HP Smart เพ่ือตรวจสอบระดับหมึกและการแจ้งเตือนของเครือ่งพิมพ ์

หากคณุไม่ ได้ต้ังค่าเครือ่งพิมพแ์ละเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยของคณุไว้ ข้ันแรกให้ ไปท่ี 123.hp.com เพ่ือติดต้ังซอฟตแ์วรท่ี์จําเป็น 
และดําเนินการต้ังค่าให้เสรจ็สมบูรณ์

หลังจากท่ีต้ังค่าเครือ่งพิมพแ์ละเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยไร้สายของคณุเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนด้านลา่ง เพ่ือเปิดใช้งานการพิมพ ์
ด้วย AirPrint

1. เปิด การกําหนดลักษณะของระบบ จากน้ันเลือก เครือ่งพิมพแ์ละสแกนเนอร ์

2. ให้คลิกท่ี ไอคอน บวก  เพ่ือเพ่ิมเครือ่งพิมพ ์

3. เลือกเครือ่งพิมพข์องคณุจากรายการเครือ่งพิมพบ์นเครอืขา่ยท่ีแสดงผลไว้ และจากน้ันให้คลิกท่ี เพ่ิม

คอมพิวเตอรจ์ะติดต้ังไดรเวอรท่ี์พร้อมสําหรับใช้งาน (พิมพ ์สแกน และแฟกซ ์หากมี) สําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุ
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เคล็ดลับเพ่ือความสําเรจ็ในการพิมพ ์
● เคล็ดลับเก่ียวกับหมึกพิมพ ์

● เคล็ดลับการใสก่ระดาษ

● เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์

เพ่ือให้สามารถพิมพง์านได้สําเรจ็ ตลับหมึกพิมพ ์HP ควรทํางานเป็นปกติและมีปรมิาณหมึกพิมพเ์พียงพอ ใสก่ระดาษสําหรับพิมพอ์ยา่งถกู
ต้อง และต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ไว้อยา่งเหมาะสม

เคล็ดลับเก่ียวกับหมึกพิมพ ์
● ใช้ตลับหมึกพิมพ ์HP ของแท้

● ติดต้ังตลับหมึกพิมพข์าวดําและตลับหมึกพิมพส์ามสี ให้ถกูต้อง

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 60

● ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ ์โดยประมาณในตลับหมึกพิมพเ์พ่ือให้แน่ ใจวา่มีปรมิาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ ในหน้า 57

● หากไมส่ามารถยอมรับคณุภาพงานพิมพ ์ ได้ โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเติมท่ี การแก้ ไขปัญหาคณุภาพงานพิมพ ์ในหน้า 93

หมายเหต:ุ ตลับหมึกพิมพ ์HP ของแท้ ได้รับการออกแบบมาและทดสอบกับเครือ่งพิมพแ์ละกระดาษของ HP เพ่ือชว่ยให้คณุสามารถพิมพ ์
งานคณุภาพเย่ียมได้อยา่งงา่ยดายตลอดเวลา

HP ไมส่ามารถรับประกันคณุภาพหรอืความน่าเชือ่ถือของวัสดสุิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP การต้องเข้ารับบรกิารหรอืซอ่มแซมผลิตภัณฑอั์น
เป็นผลจากการใช้วัสดสุิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ยูภ่ายใต้การรับประกัน

หากคณุเห็นข้อความ 'ตลับหมึกท่ี ไม่ ใชข่อง HP' ปรากฏข้ึนจากซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์และคณุเชือ่วา่คณุซื้อตลับหมึกแท้ของ HP ให้
ไปท่ี: www.hp.com/go/anticounterfeit

เคล็ดลับการใสก่ระดาษ
● ใสปึ่กกระดาษ (ไม่ ใชแ่ค่หน่ึงแผน่) กระดาษท้ังหมดในปึกต้องมีขนาดเทา่กันและเป็นชนิดเดียวกันเพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใสก่ระดาษโดยหงายด้านท่ีจะพิมพข้ึ์น

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่กระดาษท่ี ใส่ ในถาดกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โค้งงอหรอืฉีกขาด

● เล่ือนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดกระดาษให้พอดีกับกระดาษทกุชนิด ตรวจดวูา่ตัวปรับความกว้างกระดาษไมทํ่าให้กระดาษใน
ถาดกระดาษโค้งงอ

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18
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เคล็ดลับการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์

คําแนะนําในการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์(Windows)

● หากต้องการเปล่ียนการต้ังค่าเริม่ต้นการพิมพ ์ให้เปิด ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP คลิก พิมพแ์ละสแกน แล้วคลิก Set 

Preferences (ต้ังค่าลักษณะท่ีต้องการ) สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธเีปิด ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์โปรดด ูเปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows) ในหน้า 39

● เพ่ือความเข้าใจเก่ียวกับการต้ังค่ากระดาษและถาดกระดาษ:

– ขนาดกระดาษ เลือกขนาดกระดาษท่ีคณุใส่ ไว้ ในถาดกระดาษ

– Paper Type (ชนิดกระดาษ) หรอื Media (วัสดพิุมพ)์: เลือกชนิดกระดาษท่ีคณุต้องการใช้

● เพ่ือความเข้าใจเก่ียวกับการต้ังค่าสหีรอืขาวดํา:

– Color (ส)ี: ใช้หมึกจากตลับหมึกพิมพท้ั์งหมดเพ่ือการพิมพส์เีต็มรูปแบบ

– Black & White (ขาวดํา) หรอื Black Ink Only (หมึกสดํีาเทา่น้ัน): ใช้เฉพาะหมึกสดํีาสําหรับการพิมพข์าวดําคณุภาพปกติ
หรอืต่ําลง

– High Quality Grayscale (โทนสเีทาคณุภาพสงู): ใช้หมึกจากท้ังตลับหมึกพิมพส์แีละสดํีา เพ่ือพิมพส์ดํีาและโทนสเีทาใน
ปรมิาณมาก สําหรับงานพิมพข์าวดําคณุภาพสงู

● เพ่ือความเข้าใจเก่ียวกับการต้ังค่าคณุภาพงานพิมพ:์

จะมีการวัดค่าคณุภาพงานพิมพ ์โดยใช้ความละเอียดการพิมพเ์ป็นจํานวนจุดตอ่น้ิว (dpi) จํานวนจุดตอ่น้ิว (dpi) ท่ีสงูข้ึนจะทําให้งาน
พิมพมี์ความชัดเจนและรายละเอียดท่ีมากข้ึน แตจ่ะพิมพช้์าและอาจใช้หมึกปรมิาณมากข้ึน

– Draft (แบบรา่ง): โดยท่ัวไปแล้ว จะมีการใช้จํานวนจุดตอ่น้ิว (dpi) ท่ีต่ําลงเมือ่มีระดับหมึกต่ํา หรอืเมือ่ไมต้่องการงานพิมพ ์
คณุภาพสงู

– Normal (ธรรมดา): เหมาะสําหรับงานพิมพ ์โดยสว่นใหญ่

– ดีท่ีสดุ: dpi จะสงูกวา่ ดีกวา่

– เปิดใช้งาน DPI สงูสดุ: การต้ังค่าจํานวนจุดตอ่น้ิว (dpi) สงูสดุในรายการท่ีมี ให้เลือกใช้สําหรับคณุภาพงานพิมพ ์

● เพ่ือความเข้าใจเก่ียวกับการต้ังค่าหน้าและเค้าโครง:

– Orientation (การวางแนวกระดาษ): เลือก Portrait (แนวต้ัง) สําหรับการพิมพแ์นวต้ัง หรอื Landscape (แนวนอน) 

สําหรับการพิมพแ์นวนอน

– พิมพบ์นหน้ากระดาษท้ังสองด้าน: พลิกหน้ากระดาษหลังจากพิมพบ์นกระดาษด้านหน่ึงแล้วด้วยตัวเอง เพ่ือให้คณุสามารถ
พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน

○ Flip on Long Edge (พลิกหน้ากระดาษตามขอบด้านยาว): เลือกตัวเลือกน้ีหากคณุต้องการพลิกหน้ากระดาษตาม
ขอบด้านยาวของกระดาษ เมือ่พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน

○ Flip on Short Edge (พลิกหน้ากระดาษตามขอบด้านส้ัน): เลือกตัวเลือกน้ีหากคณุต้องการพลิกหน้ากระดาษตาม
ขอบด้านส้ันของกระดาษ เมือ่พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน

– จํานวนหน้าตอ่แผน่: จะชว่ยคณุในการระบุลําดับของหน้าในกรณีท่ีคณุพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหน้าตอ่แผน่
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6 จัดการตลับหมึกพิมพ ์

● ข้อมลูเก่ียวกับตลับหมึกและหัวพิมพ ์

● ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ 

● การสัง่ซื้อผลิตภัณฑห์มึกพิมพ ์

● HP Instant Ink 

● การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์

● ใช้ โหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว

● ข้อมลูการรับประกันตลับหมึก

● เคล็ดลับเก่ียวกับการใช้หมึกพิมพ ์
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ข้อมลูเก่ียวกับตลับหมึกและหัวพิมพ ์
เคล็ดลับดังตอ่ไปน้ีจะชว่ยในการรักษาคณุภาพของตลับหมึกพิมพข์อง HP และเพ่ือให้แน่ ใจในคณุภาพงานพิมพอ์ยา่งสมํา่เสมอ

● คําแนะนําในคู่มือน้ี ใช้สําหรับการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์และไม่ ใช้สําหรับการติดต้ังคร้ังแรก

● จัดเก็บตลับหมึกพิมพท้ั์งหมดไว้ ในบรรจุภัณฑเ์ดิมท่ีปิดผนึกไว้จนกวา่จะใช้งาน

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ มีการปิดเครือ่งพิมพอ์ยา่งถกูต้องแล้ว

● จัดเก็บตลับหมึกพิมพ ์ ไว้ท่ีอณุหภมิูห้อง (15-35° C หรอื 59-95° F)

● อยา่ทําความสะอาดหัวพิมพ ์โดยไมจํ่าเป็น เพราะจะทําให้เปลืองหมึกและทําให้ตลับหมึกพิมพมี์อายกุารใช้งานส้ันลง

● ดแูลรักษาตลับหมึกพิมพด้์วยความระมัดระวัง การทําตลับหมึกพิมพห์ลน่ กระแทก หรอืถืออยา่งไมร่ะมัดระวังในระหวา่งการติดต้ัง 
สามารถเป็นสาเหตทํุาให้เกิดปัญหาในการพิมพชั์ว่คราวได้

● หากคณุกําลังเคล่ือนย้ายเครือ่งพิมพ ์ให้ปฏิบัติดังตอ่ไปน้ีเพ่ือป้องกันไม่ ให้หมึกพิมพรั์ว่ไหลออกจากเครือ่งพิมพ ์หรอืเกิดความเสยีหาย
อ่ืนแกเ่ครือ่งพิมพ:์

● อยา่ลืมปิดเครือ่งพิมพ ์โดยกด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) รอจนกวา่เสยีงจากภายในเครือ่งพิมพท่ี์ทํางานอยูท่กุเสยีงหยดุลง

กอ่นถอดปล๊ักเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ ไมมี่การถอดตลับหมึกพิมพอ์อกหลังติดต้ัง

● เครือ่งพิมพจ์ะต้องเคล่ือนย้ายโดยวางในแนวราบ ไมค่วรวางตะแคงด้านข้าง เอาด้านหน้าหรอืด้านหลังลง หรอืคว่ําด้านบนลง
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ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ  
คณุสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณได้จากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์หรอื HP Smart

วิธกีารตรวจสอบระดับหมึกจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิกท่ี Estimated Levels (ระดับโดยประมาณ)

วิธกีารตรวจสอบระดับหมึกพิมพจ์าก HP Smart

▲ เปิดใช้ HP Smart บนอปุกรณเ์คล่ือนท่ีของคณุ ระดับหมึกโดยประมาณสําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุจะแสดงท่ีด้านบนของหน้าจอ 
ข้างรูปของเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจ์ะบอกระดับหมึกพิมพ ์โดยประมาณเพ่ือจุดประสงค์ ในการวางแผนเตรยีม
การเทา่น้ัน เมือ่ไฟแสดงสถานะแสดงวา่ระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรยีมตลับหมึกสํารองให้พร้อม เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล์า่ช้า คณุ
ยังไมต้่องเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ ใหมจ่นกวา่คณุภาพงานพิมพจ์ะต่ําลงจนไมส่ามารถยอมรับได้

หมายเหต:ุ หากคณุติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซ้ําหรอืนํามาผลิตใหม ่หรอืตลับหมึกพิมพท่ี์เคยใช้ ในเครือ่งอ่ืนมาแล้ว ตัวบอกระดับ
หมึกอาจไมแ่มน่ยาํ หรอืไมป่รากฏข้ึน

หมายเหต:ุ หมึกพิมพจ์ากตลับหมึกจะถกูใช้ ในกระบวนการพิมพด้์วยหลากหลายวิธ ีรวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริม่ต้น ซึง่
เป็นการเตรยีมพร้อมเครือ่งพิมพแ์ละตลับหมึกสําหรับการพิมพ ์รวมท้ังตรวจสอบหัวพน่หมึก ซึง่เป็นการดแูลให้หัวพน่หมึกสะอาดและหมึก
ไหลได้สะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางสว่นจะอยู่ ในตลับหมึกพิมพห์ลังจากการใช้งาน สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู www.hp.com/

go/inkusage 
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การสัง่ซื้อผลิตภัณฑห์มึกพิมพ ์
กอ่นสัง่ซื้อตลับหมึกพิมพ ์ให้ค้นหาหมายเลขตลับหมึกพิมพท่ี์ถกูต้อง

การค้นหาหมายเลขตลับหมึกพิมพบ์นเครือ่งพิมพ ์

● หมายเลขตลับหมึกพิมพอ์ยูด้่านในฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

หากต้องการค้นหาหมายเลขตลับหมึกจากแอป HP Smart

● เปิด HP Smart บนหน้าจอหลัก ให้คลิกหรอืแตะภาพเครือ่งพิมพ ์จากน้ันให้คลิกหรอืแตะ วัสดสุิน้เปลืองท่ีรองรับ หรอื สถานะวัสดุ
สิน้เปลือง

หากต้องการสัง่ซื้อวัสดขุองแท้จาก HP สําหรับเครือ่งพิมพ ์ให้ ไปท่ี www.hp.com/buy/supplies เลือกประเทศ/ภมิูภาคของคณุ เมือ่
ปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ จากน้ันทําตามข้อความแจ้งเพ่ือค้นหาตลับหมึกพิมพท่ี์เหมาะสมสําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุ

หมายเหต:ุ บรกิารสัง่ซื้อตลับหมึกพิมพแ์บบออนไลนน้ี์ ไม่ ได้ ให้บรกิารในทกุประเทศ/ภมิูภาค ถ้าบรกิารดังกลา่วไมมี่ ให้บรกิารในประเทศ/

ภมิูภาคของคณุ คณุอาจดขู้อมลูอปุกรณ์ ใช้สิน้เปลืองและพิมพร์ายการเพ่ือไว้อ้างอิงได้เมือ่ซื้อจากตัวแทนจําหน่ายของ HP ในประเทศของ
คณุ
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HP Instant Ink 
เครือ่งพิมพข์องคณุเข้าเกณฑสํ์าหรับการบรกิารเปล่ียนทดแทน HP Instant Ink ซึง่ชว่ยให้คณุสามารถลดต้นทนุการพิมพแ์ละประหยัด
เวลา หลังจากท่ีคณุลงทะเบียนในการบรกิารแล้ว เครือ่งพิมพข์องคณุจะติดตามระดับหมึกโดยอัตโนมัติ และสัง่ซื้อหมึกเพ่ิมเติมสําหรับคณุ 
เมือ่หมึกอยู่ ในระดับต่ํา HP จะจัดสง่ตลับหมึกใหมถึ่งบ้านคณุโดยตรง กอ่นท่ีหมึกจะหมด ดังน้ัน คณุจึงมีหมึกสํารองตลอดเวลาเมือ่ต้องการ 
รวมถึงตลับหมึกท่ีคณุได้รับ จะมีปรมิาณหมึกมากกวา่ตลับหมึก HP XL ดังน้ัน คณุจึงไมต้่องเปล่ียนหมึกใหมบ่อ่ยมาก หากต้องการเรยีนรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธกีารท่ี HP Instant Ink สามารถชว่ยประหยัดเวลาและเงินสําหรับคณุ โปรดไปท่ี hpinstantink.com

หมายเหต:ุ  HP Instant Ink อาจไมพ่ร้อมให้บรกิารในบางประเทศ หากต้องการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน โปรดเข้าเย่ียมชม 
hpinstantink.com 
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การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์
หมายเหต:ุ สําหรับข้อมลูเก่ียวกับการรี ไซเคิลผลิตภัณฑห์มึกพิมพท่ี์ ใช้แล้ว ให้ดท่ีู โครงการรี ไซเคิลวัสดอิุงคเ์จ็ท HP ในหน้า 124

หมายเหต:ุ ในขณะน้ี บางสว่นของเว็บไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทา่น้ัน

หมายเหต:ุ ตลับหมึกพิมพบ์างรุน่ไมมี่ ในทกุประเทศ/พ้ืนท่ี

วิธเีปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเครือ่งอยู่

2. ถอดตลับหมึกพิมพอั์นเกา่ออก

a. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

b. เปิดสลักบนชอ่งใสต่ลับหมึกพิมพ ์และจากน้ันถอดตลับหมึกพิมพอ์อกจากชอ่ง

3. ใสต่ลับหมึกพิมพอั์นใหม่

a. นําตลับหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภัณฑ์
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b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ

หมายเหต:ุ ห้ามสัมผัสหน้าสัมผัส ไฟฟ้าบนตลับหมึกพิมพ ์

c. เล่ือนตลับหมึกพิมพอั์นใหมเ่ข้าไป ในชอ่งใส ่และปิดสลักจนมีเสยีงดังคลิก

4. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

หมายเหต:ุ หลังจากติดต้ังตลับหมึกพิมพ ์ ใหม ่ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP จะแจ้งให้คณุปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพก์อ่นพิมพ ์
เอกสาร 
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ใช้ โหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว
ใช้ โหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียวเพ่ือให้เครือ่งพิมพทํ์างานด้วยตลับหมึกพิมพเ์พียงตลับเดียวเทา่น้ัน จะมีการจัดเตรยีมโหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว 
เมือ่เกิดหน่ึงในเหตกุารณดั์งตอ่ไปน้ีข้ึน

● มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพเ์พียงตลับเดียวบนรางเล่ือน

● จะมีการถอดตลับหมึกพิมพอ์อกจากรางเล่ือน หากมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพส์องตลับไว้กอ่นหน้า

หมายเหต:ุ หากเครือ่งพิมพเ์ข้าสู ่ โหมดตลับพิมพเ์ดียว เมือ่มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพ ์ ไว้ ในเครือ่งพิมพส์องตลับ ให้ตรวจสอบวา่มี
การดึงเทปพลาสติกสําหรับป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพแ์ตล่ะตลับแล้ว เมือ่มีเทปพลาสติกปิดบังหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพอ์ยู ่
เครือ่งพิมพจ์ะไมส่ามารถตรวจพบได้วา่มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพ ์ ไว้แล้ว หากไมมี่เทปพลาสติกบนตลับหมึกพิมพ ์ให้ลองทําความ
สะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ ์สามารถดขู้อมลูเก่ียวกับการทําความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ ์ ได้ท่ี ปัญหาเก่ียวกับ
ตลับบรรจุหมึก ในหน้า 89

การออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว

● ติดต้ังท้ังตลับหมึกพิมพท้ั์งสดํีาและตลับหมึกพิมพส์ามสเีข้าในเครือ่งพิมพ ์
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ข้อมลูการรับประกันตลับหมึก
การรับประกันตลับหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบังคับใช้เมือ่มีการใช้ตลับหมึกพิมพ ์ ในอปุกรณก์ารพิมพข์อง HP ท่ี ได้กําหนดไว้ การรับประกัน
น้ี ไมค่รอบคลมุตลับหมึกพิมพข์อง HP ท่ี ได้รับการเติมใหม ่ผลิตใหม ่ตกแตง่ใหม ่ใช้งานผิดประเภท หรอืทําให้เสยี

ในชว่งระยะเวลารับประกัน ตลับหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใต้การรับประกันนานเทา่ท่ีหมึกพิมพ ์HP ยังไมห่มด และยังไมถึ่งวันท่ีสิน้สดุการรับ
ประกัน อาจพบวันท่ีสิน้สดุการรับประกันท่ีแสดงอยู่ ในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไว้:

หากต้องการสําเนาของรายละเอียดการรับประกันแบบจํากัดของ HP ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/orderdocuments
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เคล็ดลับเก่ียวกับการใช้หมึกพิมพ ์
ใช้เคล็ดลับตอ่ไปน้ีเมือ่ใช้ตลับหมึกพิมพ ์

● หากต้องการป้องกันไม่ ให้หมึกในตลับแห้ง ให้ปิดเครือ่งพิมพ ์โดยใช้ปุ่ มเปิด/ปิดเสมอ

● อยา่เปิดหรอืดึงเทปออกจากตลับหมึกพิมพจ์นกวา่คณุจะพร้อมสําหรับการติดต้ัง การติดเทปบนตลับหมึกพิมพจ์ะชว่ยลดการระเหย
ของหมึกพิมพ ์ ได้

● ใสต่ลับหมึกพิมพ ์ ในชอ่งใสท่ี่ถกูต้อง จับคู่สขีองตลับหมึกแตล่ะตลับให้ตรงกับสขีองสลักตลับหมึก ตรวจสอบวา่ตลับหมึกพิมพท้ั์งหมด
เข้าท่ีเรยีบร้อยแล้ว

● ปรับตําแหน่งเครือ่งพิมพเ์พ่ือให้ ได้คณุภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสดุ โปรดอา่นข้อมลูเพ่ิมเติมท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหน้า 91

● เมือ่หน้าจอ ระดับหมึกในตลับโดยประมาณ ภายในแอป HP Smart หรอืหน้าจอ ระดับหมึกโดยประมาณ ในซอฟตแ์วรสํ์าหรับ
เครือ่งพิมพ ์แสดงวา่หมึกตลับหน่ึงหรอืท้ังสองตลับใกล้หมด ให้พิจารณาจัดเตรยีมตลับหมึกใหมสํ่าหรับเปล่ียนแทน เพ่ือหลีกเล่ียง
ความลา่ช้าในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึนได้ คณุยังไมต้่องเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ ใหมจ่นกวา่คณุภาพงานพิมพจ์ะต่ําลงจนไมส่ามารถ
ยอมรับได้ โปรดอา่นข้อมลูเพ่ิมเติมท่ี การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 60

● หากคณุนําตลับหมึกพิมพอ์อกจากเครือ่งพิมพ ์ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ให้พยายามใสต่ลับหมึกพิมพก์ลับเข้าไปอีกคร้ังให้เรว็ท่ีสดุ 
หากตลับหมึกพิมพถ์กูท้ิงไว้ โดยไมมี่การป้องกันนอกเครือ่งพิมพ ์หัวฉีดอาจแห้งและอดุตัน

● คณุสามารถติดต้ังตลับหมึกพิมพ ์ ไว้ ในเครือ่งพิมพเ์ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติ ได้ อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้ตลับหมึกพิมพ ์ ใช้งานได้นาน 
ควรปิดใช้เครือ่งพิมพอ์ยา่งถกูต้องเมือ่ไมมี่การใช้งานเครือ่งพิมพ ์

● กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือปิดเครือ่งพิมพ ์รอจนกระท่ังไฟดับลงกอ่นจะถอดปล๊ักสายไฟออกหรอืปิดสวิตชป์ล๊ักพว่ง

ข้อควรระวัง: หากคณุปิดใช้เครือ่งพิมพอ์ยา่งไมถ่กูต้อง แครต่ลับบรรจุหมึกพิมพอ์าจไมเ่ล่ือนกลับไปยังตําแหน่งท่ีถกูต้อง และทําให้
เกิดปัญหากับตลับบรรจุหมึกและคณุภาพงานพิมพ ์ ได้
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7 การทําสําเนาและสแกน

● ทําสําเนาและสแกนด้วย HP Smart

● ทําสําเนาจากเครือ่งพิมพ ์

● การสแกน

● เคล็ดลับความสําเรจ็ในการทําสําเนาและสแกน
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ทําสําเนาและสแกนด้วย HP Smart
คณุสามารถใช้แอป HP Smart ในการถา่ยสําเนาและสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย โดยใช้กล้องบนอปุกรณข์องคณุได้ HP Smart จะมีเครือ่ง
มือแตง่ภาพ ท่ีชว่ยให้คณุสามารถปรับแตง่ภาพท่ีสแกน กอ่นท่ีจะบันทึก แชร ์หรอืพิมพ ์ ได้ คณุสามารถพิมพ ์บันทึกงานสแกนของคณุลง
ในเครือ่งหรอืในท่ีเก็บข้อมลูระบบคลาวด ์และแชรผ์า่นทางอีเมล SMS, Facebook, Instagram ฯลฯ หากต้องการถา่ยสําเนาหรอืสแกนโดย
ใช้ HP Smart ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีแสดงไว้ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องด้านลา่ง โดยข้ึนอยูกั่บชนิดอปุกรณท่ี์คณุใช้งาน

สว่นน้ีจะให้คําแนะนําพ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้งานแอป HP Smart เพ่ือสัง่ทําสําเนาหรอืสแกนจากอปุกรณ ์Android, iOS, Windows 10 

หรอื macOS ของคณุ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้งานแอป HP Smart ให้ ไปท่ี:

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

● Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help

● macOS: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

● ถา่ยสําเนาและสแกนจากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

● สแกนจากอปุกรณท่ี์ ใช้ระบบ Windows 10

ถา่ยสําเนาและสแกนจากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

หากต้องการถา่ยสําเนาจากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะท่ี ไอคอนเครือ่งหมายหมวก หากคณุต้องการเปล่ียนเป็นเครือ่งพิมพอ่ื์น หรอืเพ่ิมเครือ่งพิมพ ์ ใหม่

3. แตะ ถา่ยสําเนา กล้องในตัวจะเปิดข้ึน

4. วางเอกสารหรอืภาพถา่ยไว้ด้านหน้าของกล้อง เลือกตัวเลือกขนาดเพ่ือชว่ยระบุขนาดของต้นฉบับ จากน้ันแตะปุ่ มวงกลมท่ีด้านลา่ง
ของหน้าจอเพ่ือถา่ยภาพ

คําแนะนํา: เพ่ือผลลัพธท่ี์ดีท่ีสดุ ให้ปรับตําแหน่งกล้องโดยวางต้นฉบับไว้ภายในเฟรมท่ีกําหนดบนหน้าจอแสดงตัวอยา่ง

5. ต้ังค่าจํานวนสําเนาหรอืทําการปรับแตง่อ่ืนๆ ตามความจําเป็น:

● แตะไอคอน เพ่ิมหน้า เพ่ือเพ่ิมเอกสารหรอืภาพถา่ยเพ่ิมเติม

● แตะไอคอน ลบ เพ่ือลบเอกสารหรอืภาพถา่ย

● แตะ ปรับขนาด เพ่ือปรับลักษณะการเติมภาพต้นฉบับลงบนกระดาษ

6. แตะ เริม่แบบขาวดํา หรอื เริม่แบบส ีเพ่ือถา่ยสําเนา

หากต้องการสแกนจากอปุกรณท่ี์ ใช้ระบบ Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะท่ี ไอคอนเครือ่งหมายหมวก หากคณุต้องการเปล่ียนเป็นเครือ่งพิมพอ่ื์น หรอืเพ่ิมเครือ่งพิมพ ์ ใหม่
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3. เลือก สแกนด้วยกล้อง กล้องในตัวจะเปิดข้ึน สแกนภาพถา่ยหรอืเอกสารโดยใช้กล้อง

4. เมือ่คณุปรับเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีสแกนไว้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว คณุสามารถบันทึก แบง่ปัน หรอืพิมพเ์อกสารหรอืรูปภาพ

สแกนจากอปุกรณท่ี์ ใช้ระบบ Windows 10

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใช้กล้องของอปุกรณ์

หากอปุกรณข์องคณุมีกล้องอยู ่คณุสามารถใช้แอป HP Smart เพ่ือสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีพิมพอ์อกมาด้วยกล้องของอปุกรณ ์จาก
น้ันคณุสามารถใช้ HP Smart เพ่ือแก้ ไข บันทึก พิมพ ์หรอืแชรภ์าพ

1. เปิด HP Smart สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

2. เลือก Scan (สแกน) และจากน้ันเลือก Camera (กล้อง)

3. วางเอกสารหรอืภาพถา่ยไว้ด้านหน้ากล้อง และจากน้ันคลิกหรอืแตะท่ีปุ่ มรูปวงกลม ซึง่อยูด้่านลา่งของหน้าจอ เพ่ือถา่ยภาพ

4. ปรับขอบ หากจําเป็น คลิกหรอืแตะท่ีปุ่ ม Apply (นําไป ใช้)

5. ดําเนินการปรับค่าอ่ืนๆ หากจําเป็น:

● คลิกหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ่ือเพ่ิมเอกสารหรอืภาพถา่ยเพ่ิมเติม

● คลิกหรอืแตะท่ี Edit (แก้ ไข) เพ่ือหมนุหรอืครอบตัดเอกสารหรอืภาพ หรอืเพ่ือปรับความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความอ่ิมตัว
ของส ีหรอืมมุ

6. เลือกชนิดไฟลท่ี์คณุต้องการ และจากน้ันคลิกหรอืแตะท่ี ไอคอน Save (บันทึก) เพ่ือบันทึก หรอืคลิกหรอืแตะท่ี ไอคอน Share (แชร)์ 

เพ่ือแชรกั์บผู้อ่ืน

หากต้องการแก้ ไขเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีมีการสแกนไว้กอ่นหน้า

HP Smart แสดงเครือ่งมือสําหรับการแก้ ไข เชน่ การครอบตัดหรอืการหมนุ เพ่ือให้คณุสามารถใช้เครือ่งมือน้ี ในการปรับเอกสารหรอื
ภาพถา่ยท่ีสแกนไว้กอ่นหน้าบนอปุกรณข์องคณุ

1. เปิด HP Smart สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ใช้แอป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสําเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา ในหน้า 38

2. เลือก สแกน จากน้ันเลือก นําเข้า

3. เลือกเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีคณุต้องการปรับค่า และจากน้ันคลิกหรอืแตะท่ี Open (เปิด)

4. ปรับขอบ หากจําเป็น คลิกหรอืแตะท่ีปุ่ ม Apply (นําไป ใช้)

5. ดําเนินการปรับค่าอ่ืนๆ หากจําเป็น:

● คลิกหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ่ือเพ่ิมเอกสารหรอืภาพถา่ยเพ่ิมเติม

● คลิกหรอืแตะท่ี Edit (แก้ ไข) เพ่ือหมนุหรอืครอบตัดเอกสารหรอืภาพ หรอืเพ่ือปรับความเปรยีบตา่ง ความสวา่ง ความอ่ิมตัว
ของส ีหรอืมมุ

6. เลือกประเภทไฟลท่ี์คณุต้องการ จากน้ันคลิกหรอืแตะท่ี บันทึก หรอื แชร ์เพ่ือบันทึกไฟลห์รอืแชรกั์บผู้อ่ืน
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ทําสําเนาจากเครือ่งพิมพ ์
ปุ่ ม ทําสําเนา บนจอแสดงผลของเครือ่งพิมพ ์ชว่ยให้คณุสามารถเลือกจํานวนสําเนา และทําสําเนาขาวดําหรอืส ีสําหรับการทําสําเนาบน
กระดาษธรรมดาได้อยา่งงา่ยดาย

จากกระจกสแกนเนอร ์

1. ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษ

หากต้องการข้อมลูเก่ียวกับวิธี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

2. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การวางต้นฉบับ ในหน้า 21

3. กดปุ่ ม เริม่ทําสําเนาขาวดํา ( ) หรอืปุ่ ม เริม่ทําสําเนาส ี( ) เพ่ือถา่ยสําเนา

การคัดลอกจะเริม่ภายหลังการกดปุ่ มคร้ังสดุท้ายเป็นเวลาสองวินาที

คําแนะนํา: คณุสามารถเพ่ิมจํานวนสําเนาได้ด้วยการกดปุ่ มหลายๆ คร้ัง
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การสแกน
คณุสามารถสแกนเอกสาร ภาพถา่ย และกระดาษประเภทอ่ืน ๆ แล้วสง่ไปยังปลายทางท่ีแตกตา่งกัน เชน่ คอมพิวเตอรห์รอืผู้รับอีเมล

● สแกนด้วย HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

● การสแกนโดยใช้ Webscan

สแกนด้วย HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
● การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ์

● สแกนไปยังอีเมล 

● สร้างชอ็ตคัตการสแกนใหม ่(Windows) 

● การเปล่ียนการต้ังค่าการสแกน (Windows) 

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ์

กอ่นท่ีจะสแกนไปยังคอมพิวเตอร ์ให้แน่ ใจวา่คณุได้ติดต้ังซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์HP ท่ีแนะนําแล้ว โดยท้ังเครือ่งพิมพแ์ละคอมพิวเตอรต้์องมี
การเชือ่มตอ่และเปิดเครือ่งไว้

นอกจากน้ี ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพจ์ะต้องเปิดใช้งานกอ่นการสแกนในคอมพิวเตอร ์Windows

หากต้องการเปิดใช้งานการสแกนสําหรับคณุลักษณะคอมพิวเตอร ์(Windows) 

หากมีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับคอมพิวเตอร ์ โดยใช้การเชือ่มตอ่ USB จะมีการเปิดใช้งานคณุสมบัติการสแกนเข้าคอมพิวเตอรต์ามค่า
เริม่ต้น และไมส่ามารถปิดใช้งานได้

หากคณุกําลังใช้การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลา่น้ีหากมีการปิดใช้งานคณุลักษณะไว้ และคณุต้องการเปิดใช้งานอีกคร้ัง

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

2. ไปยังสว่น Scan (สแกน)

3. เลือก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยังคอมพิวเตอร)์

4. คลิก Enable (เปิดใช้งาน)

หากต้องการสแกนต้นฉบับจาก HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

3. ในซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ภายใต้ พิมพแ์ละสแกน ให้คลิกท่ี Scan (สแกน) และจากน้ันคลิกท่ี สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. ภายใต้ Scan Shortcuts (ชอ็ตคัตการสแกน) ให้เลือกชนิดการสแกนท่ีคณุต้องการ และจากน้ันคลิกท่ี Scan (สแกน)
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หมายเหต:ุ  หน้าจอเริม่ต้นจะชว่ยให้คณุสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการต้ังค่าพ้ืนฐาน คลิกท่ีลิงก ์เพ่ิมเติม ซึง่อยูท่ี่มมุบนขวา
ของกลอ่งโต้ตอบการสแกน เพ่ือตรวจทานและปรับเปล่ียนการต้ังค่าโดยละเอียด 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การเปล่ียนการต้ังค่าการสแกน (Windows) ในหน้า 71

สแกนไปยังอีเมล

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยเพ่ือสง่อีเมลจาก HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

3. ในซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ภายใต้ พิมพแ์ละสแกน ให้คลิกท่ี Scan (สแกน) และจากน้ันคลิกท่ี สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. ภายใต้ Scan Shortcuts (ชอ็ตคัตการสแกน) ให้เลือก อีเมลเป็น PDF หรอื อีเมลเป็น JPEG และจากน้ันคลิกท่ี Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ  หน้าจอเริม่ต้นจะชว่ยให้คณุสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการต้ังค่าพ้ืนฐาน คลิกท่ีลิงก ์เพ่ิมเติม ซึง่อยูท่ี่มมุบนขวา
ของกลอ่งโต้ตอบการสแกน เพ่ือตรวจทานและปรับเปล่ียนการต้ังค่าโดยละเอียด 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การเปล่ียนการต้ังค่าการสแกน (Windows) ในหน้า 71

หากมีการเลือก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว้ คณุสามารถปรับภาพท่ีสแกนได้ ในหน้าจอตัวอยา่ง

สร้างชอ็ตคัตการสแกนใหม ่(Windows) 

คณุสามารถสร้างทางลัดการสแกนของตัวเองเพ่ือทําให้การสแกนงา่ยย่ิงข้ึน ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจต้องการสแกนเป็นประจําและบันทึก
ภาพถา่ยเป็นรูปแบบ PNG แทนท่ีจะเป็น JPEG

1. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

3. ในซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ภายใต้ พิมพแ์ละสแกน ให้คลิกท่ี Scan (สแกน) และจากน้ันคลิกท่ี สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. คลิก สร้างทางลัดการพิมพ ์ ใหม่

5. ใสช่ือ่บรรยาย เลือกทางลัดท่ีมีอยูเ่พ่ือใช้อ้างอิงทางลัดใหมข่องคณุ จากน้ันคลิก สร้าง

ตัวอยา่งเชน่ ถ้าคณุกําลังสร้างทางลัดใหมสํ่าหรับภาพถา่ย ให้เลือก บันทึกเป็น JPEG หรอื อีเมลเป็น JPEG ซึง่จะทําให้ตัวเลือกตา่งๆ 
ในการทํางานกับภาพพร้อมใช้งานในขณะทําการสแกน

6. เปล่ียนการต้ังค่าสําหรับทางลัดใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของคณุ จากน้ันคลิกไอคอนบันทึกทางด้านขวาของทางลัด

หมายเหต:ุ  หน้าจอเริม่ต้นจะชว่ยให้คณุสามารถตรวจทานและปรับเปล่ียนการต้ังค่าพ้ืนฐาน คลิกท่ีลิงก ์เพ่ิมเติม ซึง่อยูท่ี่มมุบนขวา
ของกลอ่งโต้ตอบการสแกน เพ่ือตรวจทานและปรับเปล่ียนการต้ังค่าโดยละเอียด 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การเปล่ียนการต้ังค่าการสแกน (Windows) ในหน้า 71
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การเปล่ียนการต้ังค่าการสแกน (Windows) 

คณุสามารถปรับเปล่ียนการต้ังค่าการสแกนใดก็ ได้ ท้ังเพ่ือการใช้งานคร้ังเดียว หรอืบันทึกการเปล่ียนแปลงไว้เพ่ือใช้งานอยา่งถาวร การต้ังค่า
เหลา่น้ีรวมตัวเลือกอยา่งเชน่ ขนาดกระดาษและการจัดวาง ความละเอียดการสแกน ความเข้ม และตําแหน่งโฟลเดอรข์องสแกนท่ีบันทึกไว้

1. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

3. ในซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ภายใต้ พิมพแ์ละสแกน ให้คลิกท่ี Scan (สแกน) และจากน้ันคลิกท่ี สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. คลิกลิงค ์เพ่ิมเติม ท่ีมมุบนขวาของกรอบโต้ตอบ HP Scan

บานหน้าตา่งการต้ังค่าโดยละเอียดจะปรากฏข้ึนทางด้านขวา คอลัมนท์างด้านซ้ายสรุปการต้ังค่าปัจจุบันสําหรับแตล่ะสว่น คอลัมน์
ทางด้านขวาชว่ยให้คณุสามารถเปล่ียนการต้ังค่าในสว่นท่ีเน้นสี ได้

5. คลิกแตล่ะสว่นทางด้านซ้ายของบานหน้าตา่งการต้ังค่าโดยละเอียดเพ่ือทบทวนการต้ังค่าในสว่นน้ัน

คณุสามารถทบทวนและเปล่ียนการต้ังค่าสว่นใหญ่ ได้ด้วยเมนูแบบดึงลง

การต้ังค่าบางอยา่งให้ความยืดหยุน่มากข้ึนด้วยการแสดงบานหน้าตา่งใหม ่ซึง่จะระบุไว้ด้วย + (เครือ่งหมายบวก) ทางด้านขวาของ
การต้ังค่า คณุต้องยอมรับหรอืยกเลิกการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบานหน้าตา่งน้ีเพ่ือกลับสูบ่านหน้าตา่งการต้ังค่าโดยละเอียด

6. เมือ่เปล่ียนการต้ังค่าเสรจ็แล้ว ให้ทําอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ่ไปน้ี

● คลิก Scan (สแกน) จะมีข้อความปรากฏข้ึนให้บันทึกหรอืปฏิเสธการเปล่ียนแปลงทางลัดหลังสแกนเสรจ็แล้ว

● คลิกท่ี ไอคอนบันทึก ซึง่อยูท่างด้านขวาของทางลัด จะมีการบันทึกการเปล่ียนแปลงเข้าในทางลัด เพ่ือให้คณุสามารถใช้ ใหมอี่ก
คร้ังได้ มิฉะน้ัน การเปล่ียนแปลงจะมีผลใช้ ได้เฉพาะสําหรับการสแกนปัจจุบันเทา่น้ัน จากน้ัน คลิกท่ี Scan (สแกน)

 เรยีนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ซอฟตแ์วร ์HP Scan คลกิทีน่ี่เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิทางออนไลน์ ในขณะน้ี เว็บไซตน้ี์อาจไมมี่ ให้บรกิาร

ในทกุภาษา

● เลือกกําหนดการต้ังค่าการสแกน เชน่ ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดับความคอนทราสต์

● สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยและคลาวด์ ไดรฟ์

● แสดงตัวอยา่งและปรับภาพกอ่นสแกน

การสแกนโดยใช้ Webscan

Webscan คือคณุลักษณะของ Embedded Web Server ท่ีชว่ยให้คณุสามารถสแกนภาพถา่ยและเอกสาร จากเครือ่งพิมพ ์ ไปยัง
คอมพิวเตอรข์องคณุผา่นเว็บเบราวเ์ซอร ์ ได้   

คณุสามารถใช้คณุสมบัติน้ี ได้แม้วา่จะไม่ ได้ติดต้ังซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพบ์นคอมพิวเตอรก็์ตาม

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

หมายเหต:ุ โดยค่าเริม่ต้น Webscan จะถกูปิดไว้ คณุสามารถเปิดใช้งานคณุสมบัติน้ี ได้จาก EWS 

หากคณุไมส่ามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผู้ดแูลเครอืขา่ยของคณุอาจปิด Webscan ไว้ หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม ให้ติดตอ่ผู้
ดแูลระบบเครอืขา่ย หรอืผู้ท่ีต้ังค่าเครอืขา่ยของคณุ
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การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

2. คลิกท่ีแท็บ Settings (การต้ังค่า)

3. ในสว่น Security (ระบบความปลอดภัย) คลิก Administrator Settings (การต้ังค่าผู้ดแูลระบบ)

4. เลือก Webscan from EWS (Webscan จาก EWS) เพ่ือเปิดใช้งาน Webscan

5. คลิก Apply (ทําให้มีผล)

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เว็บสแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกชั์น่การสแกนระดับพ้ืนฐาน หากต้องการใช้งานตัวเลือกหรอืฟังกชั์นการสแกนเพ่ิมเติม ให้สแกนจาก 
HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

1. ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

2. เปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

3. คลิกท่ีแท็บ Scan (สแกน)

4. คลิก Webscan (เว็บสแกน) ในหน้าตา่งด้านซ้าย เปล่ียนการต้ังค่าใดๆ แล้วคลิก Start Scan (เริม่สแกน)
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เคล็ดลับความสําเรจ็ในการทําสําเนาและสแกน
ใช้เคล็ดลับตอ่ไปน้ีเพ่ือความสําเรจ็ในการทําสําเนาและสแกน:

● ทําความสะอาดกระจกและด้านหลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอรจ์ะถือวา่สิง่ใดๆ ท่ีอยูบ่นกระจกเป็นสว่นหน่ึงของรูปภาพ

● ใสเ่อกสารต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยคว่ําด้านท่ีจะพิมพล์ง ตามแนวมมุซ้ายบน

● เมือ่ต้องการทําสําเนาขนาดใหญจ่ากต้นฉบับขนาดเล็ก ให้สแกนต้นฉบับลงในคอมพิวเตอร ์ปรับขนาดภาพในซอฟตแ์วรก์ารสแกน 
แล้วจึงพิมพภ์าพท่ีขยายแล้ว

● หากคณุต้องการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานท่ีสแกน ความละเอียดในการสแกน หรอืประเภทไฟล ์และอ่ืนๆ ให้เริม่การสแกน
จากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

● เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาข้อความสแกนไมถ่กูต้องหรอืขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ได้ต้ังค่าความสวา่งในซอฟตแ์วรก์ารสแกนในระดับท่ี
เหมาะสม

● หากคณุต้องการสแกนเอกสารท่ีมีหลายหน้าไว้ ในไฟลเ์ดียวกันแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ให้เริม่การสแกนโดยใช้ ซอฟตแ์วร ์
เครือ่งพิมพ ์หรอืแอป
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8 บรกิารบนเว็บ

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● บรกิารทางเว็บคืออะไร

● การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ

● การพิมพง์านด้วย HP ePrint

● การลบบรกิารทางเว็บ
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บรกิารทางเว็บคืออะไร
เครือ่งพิมพมี์ โซลชัูนท่ี ใช้เว็บอันทันสมัยซึง่สามารถชว่ยให้คณุเข้าใช้งานอินเทอรเ์น็ตได้อยา่งรวดเรว็ รับและพิมพเ์อกสารได้เรว็ย่ิงข้ึน โดยมี
ความยุง่ยากลดลง ท้ังหมดน้ีสามารถทําได้ โดยไมต้่องใช้คอมพิวเตอร ์

หมายเหต:ุ  หากต้องการใช้คณุลักษณะเว็บดังกลา่ว จะต้องมีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับอินเทอรเ์น็ต คณุไมส่ามารถใช้คณุลักษณะ
ทางเว็บได้หากมีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์โดยใช้สาย USB

HP ePrint

● HP ePrint เป็นบรกิารฟรจีาก HP ท่ีชว่ยให้คณุสามารถสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพท่ี์สนับสนุน HP ePrint ของคณุได้ทกุท่ีทกุเวลา ซึง่
งา่ยเพียงสง่อีเมลไปยังท่ีอยูอี่เมลท่ีกําหนดไว้ ให้กับเครือ่งพิมพ ์เมือ่คณุเปิดใช้งานบรกิารบนเว็บท่ีเครือ่งพิมพ ์โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้
ไดรเวอรห์รอืซอฟตแ์วรพิ์เศษ หากคณุสามารถสง่อีเมล คณุก็สามารถพิมพ ์ ได้จากทกุท่ี โดยใช้ HP ePrint

หมายเหต:ุ ใช้ HP Account (อาจไมมี่ ให้เลือกใช้งานในบางประเทศ/ภมิูภาค) ของคณุ ในการลงชือ่เข้าใช้และกําหนดค่าการต้ังค่า 
HP ePrint

หลังจากท่ีคณุลงทะเบียนบัญชีผู้ ใช้บน www.hpsmart.com แล้ว คณุจะสามารถลงชือ่เข้าใช้เพ่ือดสูถานะงาน HP ePrint ของคณุ 
จัดการคิวงานพิมพ ์HP ePrint ของคณุ ควบคมุผู้ท่ีสามารถใช้งานท่ีอยูอี่เมล HP ePrint ของเครือ่งพิมพเ์พ่ือสัง่พิมพ ์และขอความ
ชว่ยเหลือเก่ียวกับ HP ePrint ได้
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การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ
กอ่นท่ีคณุจะต้ังค่าบรกิารทางเว็บ ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ มีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพข์องคณุเข้ากับอินเทอรเ์น็ตแล้ว

หากต้องการต้ังค่าบรกิารทางเว็บ ให้ ใช้วิธี ใดวิธหีน่ึงตอ่ไปน้ี

การต้ังค่าบรกิารทางเว็บโดยใช้แผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

1. สัง่พิมพร์ายงานบรกิารทางเว็บ โดยกดปุ่ม ข้อมลู ค้างไว้สามวินาที จนกวา่ไฟปุ่ มท้ังหมดจะติดสวา่ง กดปุ่ม กลับสูก่ารทํางาน

2. ในหน้าเอกสารจะมีคําแนะนําเก่ียวกับการต้ังค่าบรกิารทางเว็บของ HP

การต้ังค่าบรกิารทางเว็บโดยใช้เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

1. เปิด EWS สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

2. คลิกท่ีแท็บ บรกิารบนเว็บ

3. ในสว่น Web Services Settings (การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ) ให้คลิกท่ี Setup (การต้ังค่า) คลิกท่ี ดําเนินการตอ่ และปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหน้าจอ เพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใช้งาน

4. ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตให้เครือ่งพิมพทํ์าการตรวจหาและติดต้ังการอัพเดตเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ เมือ่การอัพเดตพร้อมใช้งาน การอัพเดตจะถกูดาวน์ โหลดและติดต้ังโดยอัตโนมัติ จากน้ันเครือ่งพิมพจ์ะรสีตารต์

หมายเหต:ุ ถ้ามีการแสดงข้อความพร้อมตสํ์าหรับการต้ังค่าพรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใช้การต้ังค่าพรอ็กซี ่ให้ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหน้าจอเพ่ือทําการต้ังค่าพรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์หากคณุไมมี่รายละเอียดพรอ็กซ ีให้ติดตอ่ผู้ดแูลระบบเครอืขา่ย หรอืผู้ท่ีต้ังค่า
เครอืขา่ย

5. เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ล้ว เครือ่งพิมพจ์ะพิมพห์น้าข้อมลู ปฏิบัติตามคําแนะนําในหน้าข้อมลูเพ่ือดําเนินการต้ังค่าให้
เสรจ็สิน้

หากต้องการต้ังค่าบรกิารทางเว็บโดยใช้ HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

2. ในหน้าตา่งท่ีเปิดข้ึนมา ให้ดับเบิลคลิก พิมพแ์ละสแกน จากน้ันเลือก เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บเว็บ ใน พิมพ ์หน้าหลักของเครือ่งพิมพ ์
(Embedded Web Server) จะเปิดข้ึน

3. บนแท็บ บรกิารบนเว็บ ให้คลิกท่ี ดําเนินการตอ่ และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือยอมรับข้อกําหนดการใช้งาน

4. ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตให้เครือ่งพิมพทํ์าการตรวจหาและติดต้ังการอัพเดตเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ เมือ่การอัพเดตพร้อมใช้งาน การอัพเดตจะถกูดาวน์ โหลดและติดต้ังโดยอัตโนมัติ จากน้ันเครือ่งพิมพจ์ะรสีตารต์

หมายเหต:ุ ถ้ามีการแสดงข้อความพร้อมตสํ์าหรับการต้ังค่าพรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใช้การต้ังค่าพรอ็กซี ่ให้ปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหน้าจอเพ่ือทําการต้ังค่าพรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์หากคณุไมมี่รายละเอียด ให้ติดตอ่ผู้ดแูลระบบเครอืขา่ยชองคณุ หรอืเจ้าหน้าท่ีผู้
ทําการต้ังค่าเครอืขา่ย

5. เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ล้ว เครือ่งพิมพจ์ะพิมพห์น้าข้อมลู ปฏิบัติตามคําแนะนําในหน้าข้อมลูเพ่ือดําเนินการต้ังค่าให้
เสรจ็สิน้
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การพิมพง์านด้วย HP ePrint
HP ePrint ชว่ยให้คณุสามารถสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพท่ี์สนับสนุน HP ePrint ของคณุได้ทกุท่ีทกุเวลา

กอ่นท่ีจะใช้ HP ePrint ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท่ี ใช้งานอยูซ่ึง่ให้การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต

หากต้องการพิมพเ์อกสารโดยใช้ HP ePrint

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ต้ังค่า Web Services แล้ว

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ ในหน้า 76

2. หากต้องการดท่ีูอยูอี่เมลสําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุ:

a. กด  (ปุ่ มข้อมลู) ค้างไว้สามวินาที จนกวา่ไฟปุ่มแผงควบคมุท้ังหมดจะติดสวา่ง

b. กด  (ปุ่ มกลับสูก่ารทํางาน) เพ่ือพิมพห์น้าข้อมลูบรกิารทางเว็บ จากน้ันให้ทําการค้นหาท่ีอยูอี่เมลสําหรับเครือ่งพิมพข์อง

คณุจากหน้าดังกลา่ว

3. อีเมลเอกสารของคณุไปยังเครือ่งพิมพ ์

a. ในคอมพิวเตอรห์รอืโทรศัพทมื์อถือของคณุ ให้เปิดแอพพลิเคชันอีเมล

หมายเหต:ุ สําหรับข้อมลูเก่ียวกับการใช้แอพพลิเคชันอีเมลในในคอมพิวเตอรห์รอืโทรศัพทมื์อถือของคณุ โปรดดเูอกสารท่ีมา
พร้อมกับแอพพลิเคชัน

b. สร้างอีเมลใหมแ่ละแนบเอกสารท่ีจะพิมพ ์

c. สง่อีเมลไปยังท่ีอยูอี่เมลของเครือ่งพิมพ ์

เครือ่งพิมพจ์ะพิมพเ์อกสารท่ีแนบมา

หมายเหต:ุ

● ป้อนเฉพาะท่ีอยูอี่เมลของ HP ePrint ลงในชอ่ง "ถึง" อยา่ป้อนท่ีอยูอี่เมลเพ่ิมเติมในชอ่งอ่ืนๆ เซริฟ์เวอร ์HP ePrint จะไม่
ยอมรับงานพิมพอี์เมล หากมีมากกวา่หน่ึงท่ีอยูอี่เมลในชอ่ง "ถึง" หรอืมีท่ีอยูอี่เมลอยู่ ในชอ่ง "สําเนาถึง"

● อีเมลของคณุจะได้รับการพิมพทั์นทีท่ี ได้รับ โดยไมมี่การรับประกันเวลาท่ีจะได้รับอีเมลหรอืการได้รับอีเมลเชน่เดียวกับอีเมล
ท่ัวไป คณุสามารถตรวจสอบสถานะงานพิมพ ์ ได้จากบน เว็บไซต์ HP Smart (อาจไมพ่ร้อมใช้งานในบางประเทศ/ภมิูภาค)

● เอกสารท่ีพิมพด้์วย HP ePrint อาจมีลักษณะแตกตา่งจากต้นฉบับ รวมท้ังลักษณะ การจัดรูปแบบ และการจัดข้อความอาจ
แตกตา่งจากเอกสารต้นฉบับ สําหรับเอกสารท่ีต้องพิมพ ์ ให้มีคณุภาพสงู (เชน่ เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนําให้คณุ
พิมพง์านจากซอฟตแ์วรแ์อปพลิเคชันบนคอมพิวเตอรข์องคณุ ซึง่ทําให้คณุสามารถควบคมุลักษณะของงานท่ีพิมพอ์อกมาได้
มากข้ึน
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การลบบรกิารทางเว็บ
ใช้คําแนะนําตอ่ไปน้ีเพ่ือนํา Web Services ออก

การนํา Web Services ออกโดยใช้เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

1. เปิด EWS สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server ในหน้า 35

2. คลิกแท็บ Web Services (บรกิารทางเว็บ) จากน้ันคลิก Remove Web Services (ลบบรกิารทางเว็บ) ในสว่น Web Services 

Settings (การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ)

3. คลิก Remove Web Services (ลบบรกิารทางเว็บ) 

4. คลิก Yes (ใช)่ เพ่ือลบบรกิารทางเว็บออกจากเครือ่งพิมพข์องคณุ
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9 การแก้ ไขปัญหา

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● ขอรับวิธี ใช้จากแอป HP Smart 

● รับความชว่ยเหลือในคู่มือน้ี

● ทําความเข้าใจรายงานเครือ่งพิมพ ์

● การแก้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเว็บ

● ดแูลรักษาเครือ่งพิมพ ์

● คืนค่าเริม่ต้นและการต้ังค่าด้ังเดิมจากโรงงาน

● ฝ่ายสนับสนุนของ HP
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ขอรับวิธี ใช้จากแอป HP Smart
แอป HP Smart จะแจ้งเตือนปัญหาเก่ียวกับเครือ่งพิมพ ์(กระดาษติดและปัญหาอ่ืนๆ) แสดงลิงค์ ไปยังเน้ือหาวิธี ใช้ และตัวเลือกในการ
ติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนเพ่ือขอความชว่ยเหลือเพ่ิมเติม
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รับความชว่ยเหลือในคู่มือน้ี
เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาเก่ียวกับตลับบรรจุหมึก

● ปัญหาการพิมพ ์

● ปัญหาเครอืขา่ยและการเชือ่มตอ่

● ปัญหาเก่ียวกับฮารด์แวรข์องเครือ่งพิมพ ์

● คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
● การนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

● เรยีนรู้วิธกีารป้องกันกระดาษติดขัด

● การแก้ ไขปัญหาการป้อนกระดาษ

การนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

หมายเหต:ุ กระดาษอาจติดได้หลายจุด ดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษกอ่น โดยจะชว่ยให้ทางผา่นกระดาษไมมี่สิง่กีดขวาง และชว่ย
ให้การเอากระดาษท่ีติดออกจากสว่นอ่ืนๆ งา่ยข้ึน จากน้ันให้ดําเนินการกับสว่นถัดไป จนกวา่จะพบและเอากระดาษท่ีติดออกครบท้ังหมด

วิธกีารดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษ

1. เอากระดาษท่ีติดท้ังหมดออกจากถาดกระดาษ ท้ังกระดาษท่ีหลดุหลวมและกระดาษท่ีติด

2. ใช้ ไฟฉายตรวจสอบวา่มีกระดาษติดหรอืมีวัตถแุปลกปลอมอยู่ ในทางจา่ยกระดาษหรอืไม ่หากมี ให้เอาออก

เพ่ือป้องกันไม่ ให้กระดาษฉีกขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกโดยใช้มือท้ังสองข้าง

3. กด  (ปุ่ มยกเลิก) เครือ่งพิมพจ์ะพยายามเอากระดาษท่ีติดอยูอ่อกโดยอัตโนมัติ
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วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากถาดรับกระดาษออก

1. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดจา่ยกระดาษ รวมถึงท้ังกระดาษท่ี ไมติ่ดและติดอยู่

2. ใช้ ไฟฉายตรวจสอบวา่มีกระดาษติดหรอืมีวัตถแุปลกปลอมอยู่ ในทางจา่ยกระดาษหรอืไม ่หากมี ให้เอาออก

เพ่ือป้องกันไม่ ให้กระดาษฉีกขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกโดยใช้มือท้ังสองข้าง

วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากสว่นเข้าถึงตลับหมึกพิมพ ์

1. กด  (ปุ่ มยกเลิก) เพ่ือลองเอากระดาษท่ีติดออกโดยอัตโนมัติ หากวิธน้ีี ไม่ ได้ผล ให้ทําข้ันตอนตอ่ไปน้ีเพ่ือนํากระดาษท่ีติดอยู่

ออกด้วยตนเอง

2. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

3. รอจนกวา่แครจ่ะหยดุเคล่ือนท่ี

4. กด  เพ่ือปิดเครือ่งพิมพ ์จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

ข้อควรระวัง: เพ่ือหลีกเล่ียงความเสีย่งตอ่การโดนไฟชอ็ต คณุจะต้องถอดปล๊ักสายไฟออก เพ่ือใช้มือเล่ือนแคร ่

5. ใช้ ไฟฉายตรวจสอบวา่มีกระดาษหรอืวัตถแุปลกปลอมติดอยู่ ในบรเิวณชอ่งตลับหมึกหรอืไม ่หากมี ให้เอาออก

เพ่ือป้องกันไม่ ให้กระดาษฉีกขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกโดยใช้มือท้ังสองข้าง
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6. ถอดฝาครอบทางเดินกระดาษ

7. หากตลับหมึกพิมพอ์ยูต่รงกลางของเครือ่งพิมพ ์ให้เล่ือนตลับหมึกพิมพ ์ ไปทางขวา และจากน้ันดึงกระดาษหรอืวัตถใุดๆ ท่ีขวางเส้น
ทางของตลับหมึกพิมพอ์อก

8. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

9. เสยีบสายไฟกลับเข้าไปท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพเ์พ่ือเปิดเครือ่ง
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วิธนํีากระดาษท่ีติดในเครือ่งพิมพอ์อก

ข้อควรระวัง: หลีกเล่ียงการดึงกระดาษท่ีติดจากด้านหน้าเครือ่งพิมพ ์แต่ ให้ทําตามข้ันตอนด้านลา่งน้ีแทนเพ่ือนํากระดาษท่ีติดออก การ
ดึงเอากระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากทางด้านหน้าเครือ่งพิมพอ์าจเป็นเหตใุห้กระดาษเกิดฉีกขาดและท้ิงเศษกระดาษท่ีขาดน้ันคาไว้ ในเครือ่งพิมพ ์
ได้ ซึง่จะย่ิงทําให้เกิดการติดขัดมากข้ึนตอ่ไปอีก 

1. ตรวจสอบทางเผา่นกระดาษภายในเครือ่งพิมพ ์

a. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

b. ถอดฝาครอบทางเดินกระดาษ

c. ยกฝาครอบเครือ่งพิมพส์องหน้าข้ึนและนํากระดาษท่ีติดออก
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d. ใสฝ่าครอบทางผา่นกระดาษอีกคร้ัง ตรวจดวูา่ดันฝาครอบเข้าท่ีดีแล้ว

e. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

f. แตะ  บนแผงควบคมุเพ่ือทํางานปัจจุบันตอ่

2. ถ้าปัญหายังไมห่ายไป ให้ตรวจสอบบรเิวณแครเ่ครือ่งพิมพภ์ายในเครือ่งพิมพ ์

ข้อควรระวัง: ระหวา่งท่ีดําเนินการ หลีกเล่ียงการแตะต้องสายเคเบิลท่ีติดอยูกั่บแครเ่ครือ่งพิมพ ์

a. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์
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b. ถ้าเกิดมีกระดาษติดขัด ให้ขยับแครเ่ครือ่งพิมพ ์ ไปด้านขวาสดุของเครือ่งพิมพ ์ใช้มือท้ังสองข้างจับแล้วดึงเข้าหาตัวคณุ

ข้อควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกล้ิง ให้ตรวจสอบลกูกล้ิงและล้อเพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจ
ตกค้างอยูด้่านในเครือ่งพิมพ ์

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเครือ่งพิมพ ์ ให้หมด ก็อาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อีก

c. ขยับแคร ่ ไปด้านซ้ายสดุของเครือ่งพิมพ ์และทําเชน่เดียวกับข้ันตอนเมือ่สักครูเ่พ่ือเอากระดาษฉีกขาดท่ีมีออกมา

d. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

e. แตะ  บนแผงควบคมุเพ่ือทํางานปัจจุบันตอ่

3. ถ้าปัญหายังไมห่ายไป ให้ตรวจสอบบรเิวณถาด

a. ดึงถาดกระดาษออกมาเพ่ือขยายพ้ืนท่ี
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b. ค่อยๆ ยกเครือ่งพิมพเ์อนลงเพ่ือให้เห็นด้านลา่งของเครือ่งพิมพ ์

c. ตรวจสอบชอ่งวา่งภายในเครือ่งพิมพ ์ซึง่เคยใสถ่าดกระดาษไว้ ถ้าพบวา่มีกระดาษติดอยู ่ให้เอ้ือมมือเข้าไป ในชอ่งวา่งน้ัน แล้วดึง
กระดาษน้ันเข้าหาตัวด้วยมือท้ังสอง

ข้อควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกล้ิง ให้ตรวจสอบลกูกล้ิงและล้อเพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจ
ตกค้างอยูด้่านในเครือ่งพิมพ ์

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเครือ่งพิมพ ์ ให้หมด ก็อาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อีก

d. ค่อยๆ หงายเครือ่งพิมพข้ึ์นอีกคร้ัง

e. ดันถาดกระดาษกลับเข้าไป

f. แตะ  บนแผงควบคมุเพ่ือทํางานปัจจุบันตอ่

เรยีนรู้วิธกีารป้องกันกระดาษติดขัด

เพ่ือป้องกันไม่ ให้กระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอ่ไปน้ี

● ควรนํากระดาษท่ีพิมพแ์ล้วออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํา่เสมอ

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุกําลังพิมพด้์วยกระดาษท่ี ไมย่น่ พับ หรอืชํารุด
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● คณุสามารถป้องกันไม่ ให้กระดาษม้วนงอหรอืมีรอยยับได้ด้วยการเก็บกระดาษท่ี ไม่ ได้ ใช้ท้ังหมดไว้ ในถงุท่ีสามารถปิดผนึกได้

● อยา่ใช้กระดาษท่ีหนาหรอืบางเกินไปสําหรับเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษไว้อยา่งถกูต้องแล้ว และไมมี่กระดาษมากเกินไป สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู 
การใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ี ใส่ ในถาดกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โค้งงอหรอืฉีกขาด

● อยา่ใสก่ระดาษท่ีมีชนิดและขนาดแตกตา่งกันไว้รวมกันในถาดกระดาษ ปึกกระดาษในถาดกระดาษต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน
ท้ังปึก

● เล่ือนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดกระดาษให้พอดีกับกระดาษทกุชนิด ตรวจดวูา่ตัวปรับความกว้างกระดาษไมทํ่าให้กระดาษใน
ถาดกระดาษโค้งงอ

● อยา่ออกแรงดันกระดาษเข้าไปภายในถาดกระดาษจนลึกเกินไป

● หากคณุพิมพล์งบนกระดาษท้ังสองหน้า อยา่พิมพภ์าพท่ีมีความเข้มสสีงูบนกระดาษท่ีมีน้ําหนักเบา

● หากกระดาษในเครือ่งพิมพกํ์าลังจะหมด ให้เครือ่งพิมพพิ์มพจ์นหมดกระดาษกอ่น จากน้ันจึงเพ่ิมกระดาษ อยา่ป้อนกระดาษขณะท่ี
เครือ่งพิมพกํ์าลังพิมพอ์ยู่

การแก้ ไขปัญหาการป้อนกระดาษ

คณุกําลังประสบปัญหาในลักษณะใด

● เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษจากถาดกระดาษ   

– ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษแล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

– เล่ือนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดกระดาษให้พอดีกับกระดาษทกุชนิด ตรวจดวูา่ตัวปรับความกว้างกระดาษไมทํ่าให้
กระดาษในถาดกระดาษโค้งงอ

– ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่กระดาษในถาดกระดาษไม่ โค้งงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษท่ี โค้งในทิศทางตรงกันข้าม

● หน้ากระดาษบิดเบ้ียว   

– ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ ใสก่ระดาษไว้ตรงกลางของถาดกระดาษ และตัวปรับความกว้างของกระดาษน้ันพอดีกับด้านซ้ายและ
ขวาของกระดาษ

– ใสก่ระดาษเข้าในเครือ่งพิมพเ์มือ่เครือ่งไม่ ได้กําลังพิมพง์านอยูเ่ทา่น้ัน

● กระดาษหลายแผน่ขณะน้ีกําลังถกูดึงเข้า  

– เล่ือนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดกระดาษให้พอดีกับกระดาษทกุชนิด ตรวจดวูา่ตัวปรับความกว้างกระดาษไมทํ่าให้
กระดาษในถาดกระดาษโค้งงอ

– ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ในถาดกระดาษไม่ ได้มีกระดาษเยอะเกินไป

– ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่แผน่กระดาษท่ี ใสเ่ข้าไป ไมติ่ดกัน

– ใช้กระดาษ HP เพ่ือการปฏิบัติงานและประสทิธภิาพในการทํางานท่ีดีท่ีสดุ
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ปัญหาเก่ียวกับตลับบรรจุหมึก
● ระบุวา่ตลับหมึกพิมพมี์ปัญหาหรอืไม่

● การแก้ปัญหาเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ ์

ระบุวา่ตลับหมึกพิมพมี์ปัญหาหรอืไม่

หากเกิดปัญหาเก่ียวกับตลับหมึก คณุอาจได้รับข้อความแสดงปัญหาเก่ียวกับตลับหมึกจากซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์หรอืแอป HP 

Smart หรอืไฟ ฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์จะติดสวา่ง

หากต้องการระบุอยา่งชัดเจนวา่ตลับหมึกใดมีปัญหา ให้เปิดฝาชอ่งใสต่ลับหมึก จากน้ันตรวจสอบไฟแสดงสถานะตลับหมึก หากไฟติดสวา่ง
หรอืกะพรบิ แสดงวา่ตลับหมึกน้ันมีปัญหา หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาเหตแุละวิธแีก้ ไขปัญหา โปรดดท่ีู คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอื
สถานะข้อผิดพลาด ในหน้า 98

การแก้ปัญหาเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ ์

หากเกิดข้อผิดพลาดข้ึนหลังจากติดต้ังตลับหมึกพิมพ ์หรอืหากข้อความระบุวา่ตลับหมึกพิมพมี์ปัญหา ให้ลองนําตลับหมึกพิมพอ์อก ตรวจ
สอบวา่มีการดึงเทปพลาสติกปิดป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพแ์ตล่ะตลับแล้ว และจากน้ันให้ ใสต่ลับหมึกพิมพก์ลับเข้าไป ใหมอี่กคร้ัง หากยัง
ไม่ ได้ผล ให้ทําความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ ์หากยังไมส่ามารถแก้ ไขปัญหาน้ี ได้ ให้เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ ใหม ่สําหรับข้อมลู
เก่ียวกับการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์โปรดดท่ีู การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 60

วิธทํีาความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ ์

ข้อควรระวัง: ข้ันตอนการทําความสะอาดจะใช้เวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพก์ลับเข้าไป ใน
เครือ่งพิมพ ์ ใหมอี่กคร้ังอยา่งเรว็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไป ได้ เราไมแ่นะนําให้นําตลับหมึกพิมพอ์อกมานอกเครือ่งพิมพน์านกวา่ 30 นาที หากตลับ
หมึกพิมพถ์กูท้ิงไว้ โดยไม่ ได้รับการป้องกันนอกเครือ่งพิมพ ์หัวฉีดอาจแห้งและอดุตัน

1. ตรวจสอบวา่เปิดเครือ่งอยู่

2. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

3. รอจนกวา่แครจ่ะหยดุเคล่ือนท่ี
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4. นําตลับหมึกพิมพท่ี์ระบุในข้อความแสดงข้อผิดพลาดออก

5. ทําความสะอาดข้ัวสัมผัสของตลับบรรจุหมึกและของเครือ่งพิมพ ์

a. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ ์โดยให้หงายด้านลา่งข้ึน แล้วค้นหาตําแหน่งของแถบหน้าสัมผัส ไฟฟ้าบนตลับหมึกพิมพ ์

แถบหน้าสัมผัส ไฟฟ้าจะเป็นจุดสทีองเล็กๆ บนตลับหมึกพิมพ ์

b. เชด็เฉพาะแถบหน้าสัมผัสโดยใช้ก้านสําลีแห้งหรอืผ้าแห้งท่ี ไมมี่ขน

ข้อควรระวัง: ระวังอยา่เชด็สว่นอ่ืนนอกจากแถบหน้าสัมผัส และอยา่ให้มีรอยเป้ือนของหมึกหรอืเศษวัสดอ่ืุนๆ ติดอยูบ่นตลับ
หมึกพิมพ ์

c. ค้นหาแถบหน้าสัมผัส ในหัวพิมพท่ี์ด้านในของเครือ่งพิมพ ์

หน้าสัมผัสของเครือ่งพิมพจ์ะเป็นชดุสว่นนูนสทีอง ซึง่อยู่ ในตําแหน่งท่ีบรรจบกับหน้าสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ ์

d. ใช้ก้านสําลีแห้งหรอืผ้าแห้งท่ี ไมมี่ขนเชด็แถบหน้าสัมผัส

6. ติดต้ังตลับหมึกพิมพ ์ ใหมอี่กคร้ัง

7. ปิด ฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์

8. ตรวจสอบวา่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหายไปแล้วหรอืยัง หากยังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ปิดเครือ่งพิมพ ์แล้วเปิดใหม่
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หมายเหต:ุ ถ้าปัญหามาจากตลับหมึกพิมพเ์พียงตลับเดียว คณุสามารถนําตลับหมึกน้ันออกและใช้ โหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียวเพ่ือใช้งาน
เครือ่งพิมพด้์วยตลับหมึกพิมพเ์พียงตลับเดียวเทา่น้ัน

ปัญหาการพิมพ ์
คณุต้องการทําอะไร

● แก้ ไขปัญหาหน้าท่ี ไมพิ่มพ ์(พิมพ ์ ไม่ ได้)

● การแก้ ไขปัญหาคณุภาพงานพิมพ ์

แก้ ไขปัญหาหน้าท่ี ไมพิ่มพ ์(พิมพ ์ ไม่ ได้)

การแก้ ไขปัญหาการพิมพ ์(Windows)

ตรวจดใูห้แน่ ใจวา่เปิดเครือ่งพิมพแ์ล้ว และมีกระดาษอยู่ ในถาดกระดาษ หากยังไมส่ามารถพิมพง์านได้ ให้ลองปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี:

1. ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดจาก ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์และแก้ ไขปัญหาโดยปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

2. หากคณุเชือ่มตอ่คอมพิวเตอรเ์ข้ากับเครือ่งพิมพด้์วยการเชือ่มตอ่ระบบไร้สาย ให้ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่ยังทํางานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้หยดุการทํางานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน์

วิธกีารตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้หยดุการทํางานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน์

a. โปรดทําสิง่ใดสิง่หน่ึงตอ่ไปน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บระบบปฏิบัติการของคณุ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows ให้เลือก Windows System (ระบบ Windows) จากรายชือ่
แอป ให้เลือก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลิกท่ี View devices and printers (ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพิมพ)์ ภายใต้ Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง)

● Windows 8.1 และ Windows 8: ชี้ ไปท่ีหรอืแตะท่ีมมุบนด้านขวาของหน้าจอเพ่ือเปิดแถบชดุทางลัด คลิกไอคอน 
การต้ังค่า คลิกหรอืแตะ แผงควบคมุ จากน้ันคลิกหรอืแตะ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเครือ่งพิมพ)์

b. ดับเบิลคลิกหรอืคลิกขวาท่ี ไอคอนสําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุ จากน้ันเลือก See what's printing (ดงูานท่ีกําลังพิมพอ์ยู)่ 

เพ่ือเปิดคิวการพิมพ ์

c. บนเมนู Printer (เครือ่งพิมพ)์ โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ไมมี่การทําเครือ่งหมายถกูหน้ารายการ Pause Printing (หยดุการ
พิมพชั์ว่คราว) หรอื Use Printer Offline (ใช้เครือ่งพิมพแ์บบออฟ ไลน)์

d. หากคณุเปล่ียนแปลงค่าตา่งๆ เรยีบร้อยแล้ว ให้ลองพิมพ ์ ใหมอี่กคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ได้ต้ังค่าเครือ่งพิมพท่ี์ถกูต้องไว้เป็นเครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้น

วิธกีารตรวจสอบวา่ได้ต้ังค่าเครือ่งพิมพท่ี์ถกูต้องไว้เป็นเครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้น

a. โปรดทําสิง่ใดสิง่หน่ึงตอ่ไปน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บระบบปฏิบัติการของคณุ:
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● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows ให้เลือก Windows System (ระบบ Windows) จากรายชือ่
แอป ให้เลือก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลิกท่ี View devices and printers (ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพิมพ)์ ภายใต้ Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง)

● Windows 8.1 และ Windows 8: ชี้ ไปท่ีหรอืแตะท่ีมมุบนด้านขวาของหน้าจอเพ่ือเปิดแถบชดุทางลัด คลิกไอคอน 
การต้ังค่า คลิกหรอืแตะ แผงควบคมุ จากน้ันคลิกหรอืแตะ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเครือ่งพิมพ)์

b. ตรวจดใูห้แน่ ใจวา่ได้ต้ังค่าเครือ่งพิมพท่ี์ถกูต้องไว้เป็นเครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้น

เครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้นจะมีเครือ่งหมายถกูในวงกลมสดํีาหรอืสเีขียวอยูด้่านข้างเครือ่งพิมพ ์

c. ถ้าเครือ่งพิมพอ่ื์นถกูต้ังค่าไว้เป็นเครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้น ให้คลิกขวาท่ีเครือ่งพิมพท่ี์ถกูต้องและเลือก Set as Default Printer 

(ต้ังค่าเป็นเครือ่งพิมพเ์ริม่ต้น)

d. ลองใช้เครือ่งพิมพข์องคณุอีกคร้ัง

5. รสีตารท์ท่ีเก็บพักงานพิมพ ์

วิธกีารรสีตารท์ท่ีเก็บพักงานพิมพ ์

a. โปรดทําสิง่ใดสิง่หน่ึงตอ่ไปน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บระบบปฏิบัติการของคณุ:

Windows 10

i. จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows ให้เลือก Windows Administrative Tools (เครือ่งมือดแูลจัดการของ 
Windows) จากรายการแอป และจากน้ันเลือก Services (บรกิาร) 

ii. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ)์ แล้วคลิก Properties (คณุสมบัติ)

iii. บนแท็บ General (ท่ัวไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม่ต้น) ให้ตรวจดวูา่ได้เลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไว้
แล้ว

iv. หากบรกิารไมทํ่างาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ให้คลิก Start (เริม่) จากน้ันคลิก OK (ตกลง)

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ชี้หรอืแตะมมุบนขวาของหน้าจอเพ่ือเปิดแถบทางลัด แล้วคลิกไอคอน Settings (การต้ังค่า)

ii. คลิกหรอืแตะ Control Panel (แผงควบคมุ) และคลิกหรอืแตะ System and Security (ระบบและการรักษาความ
ปลอดภัย)

iii. คลิกหรอืแตะ Administrative Tools (เครือ่งมือการดแูลระบบ) แล้วดับเบิลคลิกหรอืแตะสองคร้ัง Services (บรกิาร)

iv. คลิกขวาหรอืแตะท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ)์ ค้างไว้ แล้วคลิก Properties (คณุสมบัติ)

v. บนแท็บ General (ท่ัวไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม่ต้น) ให้ตรวจดวูา่ได้เลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไว้
แล้ว

vi. หากบรกิารไมทํ่างาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ให้คลิก Start (เริม่) จากน้ันคลิกหรอืแตะ OK 

(ตกลง)
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Windows 7

i. จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows ให้คลิก Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันคลิก System and Security 

(ระบบและความปลอดภัย) แล้วคลิก Administrative Tools (เครือ่งมือในการดแูล)

ii. ดับเบิลคลิก Services (บรกิารตา่งๆ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ)์ แล้วคลิก Properties (คณุสมบัติ)

iv. บนแท็บ General (ท่ัวไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม่ต้น) ให้ตรวจดวูา่ได้เลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไว้
แล้ว

v. หากบรกิารไมทํ่างาน ในสว่น Service status (สถานะของบรกิาร) ให้คลิก Start (เริม่) จากน้ันคลิก OK (ตกลง)

b. ตรวจดใูห้แน่ ใจวา่ได้ต้ังค่าเครือ่งพิมพท่ี์ถกูต้องไว้เป็นเครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้น

เครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้นจะมีเครือ่งหมายถกูในวงกลมสดํีาหรอืสเีขียวอยูด้่านข้างเครือ่งพิมพ ์

c. ถ้าเครือ่งพิมพอ่ื์นถกูต้ังค่าไว้เป็นเครือ่งพิมพค่์าเริม่ต้น ให้คลิกขวาท่ีเครือ่งพิมพท่ี์ถกูต้องและเลือก Set as Default Printer 

(ต้ังค่าเป็นเครือ่งพิมพเ์ริม่ต้น)

d. ลองใช้เครือ่งพิมพข์องคณุอีกคร้ัง

6. รสีตารท์เครือ่งคอมพิวเตอร ์

7. ลบคิวการพิมพ ์

วิธกีารลบคิวการพิมพ ์

a. โปรดทําสิง่ใดสิง่หน่ึงตอ่ไปน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บระบบปฏิบัติการของคณุ:

● Windows 10: จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows ให้เลือก Windows System (ระบบ Windows) จากรายชือ่
แอป ให้เลือก Control Panel (แผงควบคมุ) และจากน้ันคลิกท่ี View devices and printers (ดอูปุกรณแ์ละ
เครือ่งพิมพ)์ ภายใต้ Hardware and Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง)

● Windows 8.1 และ Windows 8: ชี้ ไปท่ีหรอืแตะท่ีมมุบนด้านขวาของหน้าจอเพ่ือเปิดแถบชดุทางลัด คลิกไอคอน 
การต้ังค่า คลิกหรอืแตะ แผงควบคมุ จากน้ันคลิกหรอืแตะ ดอูปุกรณแ์ละเครือ่งพิมพ ์

● Windows 7: จากเมนู Start (เริม่) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเครือ่งพิมพ)์

b. ดับเบิลคลิกท่ี ไอคอนเครือ่งพิมพข์องคณุเพ่ือเปิดคิวการพิมพ ์

c. บนเมนู Printer (เครือ่งพิมพ)์ ให้คลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารท้ังหมด) หรอื Purge Print Document 

(ล้างเอกสารงานพิมพ)์ จากน้ันคลิก Yes (ใช)่ เพ่ือยืนยัน

d. ถ้ายังมีเอกสารอยู่ ในคิว ให้รสีตารท์เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละลองพิมพอี์กคร้ังหลังจากคอมพิวเตอรร์สีตารท์เรยีบร้อยแล้ว

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพ่ือดใูห้แน่ ใจวา่ไมมี่ข้อมลูค้างอยู ่จากน้ันจึงลองพิมพอี์กคร้ัง

การแก้ ไขปัญหาคณุภาพงานพิมพ ์

หมายเหต:ุ หากต้องการป้องกันไม่ ให้หมึกในตลับแห้ง ให้ปิดเครือ่งพิมพ ์โดยใช้ปุ่ มเปิด/ปิดเสมอ 
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การปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ ์(Windows)

1. ตรวจสอบวา่คณุกําลังใช้ตลับหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพ่ือคณุภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสดุ ควรใช้กระดาษ HP คณุภาพสงู หรอืกระดาษท่ีตรงตามมาตรฐาน ColorLok® สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 
โปรดดท่ีู ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระดาษ ในหน้า 23

ตรวจสอบให้แน่ ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคณุใช้พิมพอ์ยู่ ในสภาพแบนราบ เพ่ือให้ ได้ผลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสดุ ให้ ใช้กระดาษภาพถา่ยข้ัน
สงูของ HP 

จัดเก็บกระดาษชนิดพิเศษไว้ ในบรรจุภัณฑเ์ดิมภายในถงุพลาสติกท่ีซลีใหม ่วางไว้บนพ้ืนผิวท่ีเรยีบ และจัดเก็บไว้ ในท่ีแห้ง เมือ่คณุ
พร้อมท่ีจะพิมพ ์ให้นําเฉพาะกระดาษท่ีต้องการใช้ออกมาทันที เมือ่พิมพเ์รยีบร้อยแล้ว ให้นํากระดาษภาพถา่ยท่ี ไม่ ได้ ใช้ ใสก่ลับลงใน
ถงุพลาสติกตามเดิม การทําเชน่น้ีจะชว่ยป้องกันกระดาษภาพถา่ยไม่ ให้ม้วนงอ

3. ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพเ์พ่ือให้แน่ ใจวา่คณุได้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดพิุมพ)์ และ
คณุภาพการพิมพจ์ากรายการแบบดึงลง Quality Settings (การต้ังค่าคณุภาพ)

ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิก พิมพแ์ละสแกน และจากน้ันคลิกท่ี Set Preferences (ต้ังค่าลักษณะท่ีต้องการ) เพ่ือเข้าถึง
คณุสมบัติการพิมพ ์

4. ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ ์โดยประมาณเพ่ือดวูา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน้่อยหรอืไม่

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ ในหน้า 57 หากตลับหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน้่อย ควร
พิจารณาเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์

5. ปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ ์

หากต้องการปรับแนวตลับหมึกพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวขนาด letter หรอื A4 ท่ียังไม่ ได้ ใช้เข้าไป ในถาดกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิก พิมพแ์ละสแกน และคลิก Maintain Your Printer (ดแูลรักษาเครือ่งพิมพข์องคณุ) เพ่ือ
เข้าถึง Printer Toolbox (กลอ่งเครือ่งมือเครือ่งพิมพ)์

Printer Toolbox (กลอ่งเครือ่งมือเครือ่งพิมพ)์ จะปรากฎข้ึน

d. ให้คลิกท่ี Align Ink Cartridges (ปรับแนวตลับหมึกพิมพ)์ บนแท็บ Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์

เครือ่งพิมพพิ์มพห์น้าการปรับตําแหน่ง

e. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือปรับแนวตลับหมึกพิมพ ์รี ไซเคิลหรอืท้ิงกระดาษท่ี ใช้ปรับแนวตลับหมึกพิมพ ์ ในภายหลัง

6. พิมพห์น้าการวิเคราะหห์ากตลับหมึกพิมพยั์งเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก
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วิธกีารพิมพห์น้าการวิเคราะห์

a. ใสก่ระดาษสขีาวขนาด letter หรอื A4 ท่ียังไม่ ได้ ใช้เข้าไป ในถาดกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิก พิมพแ์ละสแกน และคลิก Maintain Your Printer (ดแูลรักษาเครือ่งพิมพข์องคณุ) เพ่ือ
เข้าถึง Printer Toolbox (กลอ่งเครือ่งมือเครือ่งพิมพ)์

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข้์อมลูวิเคราะห)์ บนแท็บ Device Reports (รายงานเก่ียวกับอปุกรณ)์ เพ่ือ
พิมพห์น้าการวิเคราะห์

e. ตรวจสอบชอ่งสบีนหน้าวิเคราะห์

หากมีชอ่งสี ใดๆ แสดงเส้นสขีาว มีสจีางลง หรอืหายไปท้ังหมด ให้ดําเนินการตอ่ในข้ันตอนตอ่ไป

ภาพ 9-1  ชอ่งสท่ีี ไมมี่ข้อผิดพลาด

ภาพ 9-2  ตัวอยา่งของชอ่งสท่ีี ไมมี่ข้อผิดพลาด

7. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ์

วิธกีารทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวขนาด letter หรอื A4 ท่ียังไม่ ได้ ใช้เข้าไป ในถาดกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิดซอฟตแ์วรสํ์าหรับเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
(Windows) ในหน้า 39

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ให้คลิก พิมพแ์ละสแกน และคลิก Maintain Your Printer (ดแูลรักษาเครือ่งพิมพข์องคณุ) เพ่ือ
เข้าถึง Printer Toolbox (กลอ่งเครือ่งมือเครือ่งพิมพ)์

d. คลิกท่ี Clean Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)์ บนแท็บ Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์ ปฏิบัติตามคํา
สัง่ท่ีปรากฏบนหน้าจอ

ปัญหาเครอืขา่ยและการเชือ่มตอ่
คณุต้องการทําอะไร
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● แก้ ไขปัญหาการเชือ่มตอ่ไร้สาย

● แก้ ไขปัญหาการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct 

แก้ ไขปัญหาการเชือ่มตอ่ไร้สาย

เลือกตัวเลือกการแก้ ไขปัญหาเบ้ืองต้นอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ่ไปน้ี

● ตรวจสอบวา่ได้เปิดเครือ่งพิมพแ์ละเราเตอรร์ะบบไร้สาย และมีการจา่ยไฟอยา่งถกูต้อง และตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้เปิดสัญญาณไร้สาย
บนเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย  บนแผงควบคมุติดสวา่ง

● จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ กลับสูก่ารทํางาน  และ  (ปุ่ มข้อมลู) พร้อมกัน เพ่ือสัง่พิมพร์ายงานการทดสอบเครอืขา่ย

ไร้สายและหน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ย

ตรวจสอบข้อมลูสว่นบนสดุของรายงานการทดสอบเครอืขา่ยไร้สาย เพ่ือดวูา่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึนระหวา่งการทดสอบหรอืไม ่และ
คณุยังสามารถตรวจสอบความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของคณุได้อีกด้วย

– ดท่ีูสว่น ผลการวินิจฉัย สําหรับการทดสอบท้ังหมดท่ีดําเนินการไป เพ่ือตรวจดวูา่เครือ่งพิมพข์องคณุผา่นการทดสอบหรอืไม ่
หากพบปัญหา ให้ดําเนินการตามข้ันตอนแนะนําในรายงาน แล้วลองใช้งานเครือ่งพิมพข์องคณุอีกคร้ัง

– จากสว่น การกําหนดค่าปัจจุบัน ให้ค้นหาชือ่เครอืขา่ย (SSID) ซึง่เครือ่งพิมพข์องคณุกําลังเชือ่มตอ่อยู่ ในปัจจุบัน ตรวจสอบให้
แน่ ใจวา่ เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยเดียวกันกับคอมพิวเตอรห์รอือปุกรณมื์อถือของคณุ

– ตรวจสอบความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของคณุ หากสัญญาณออ่น ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครือ่งพิมพอ์ยูภ่ายในระยะของเครอื
ขา่ยไร้สาย สําหรับเครอืขา่ยสว่นใหญ ่เครือ่งพิมพค์วรอยูห่า่งจากแอคเซสพอยน์ ไร้สาย (เราเตอรแ์บบไร้สาย) ไมเ่กิน 30 ม.

(100 ฟตุ)

● คืนค่าการต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพอี์กคร้ัง โปรดดท่ีู เชือ่มตอ่โดยใช้แอป HP Smart ในหน้า 25

● จากศนูยช์ว่ยเหลือ HP Smart ให้ค้นหาวิธี ใช้การเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

● หากคณุต้องการพิมพจ์ากบนคอมพิวเตอร ์Windows ให้ลองใช้ยูทิลิตี HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์
และสแกน HP) เพ่ือวินิจฉัยและแก้ ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

● หากต้องการตรวจสอบวา่ไฟรว์อลลห์รอืโปรแกรมป้องกันไวรัส ขัดขวางไม่ ให้คอมพิวเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพห์รอืไม ่แล้ว
หาวิธแีก้ปัญหา ให้ ใช้ การแกไ้ขปญัหาไฟร์วอลล์แบบออนไลน์ของ HP

● หากต้องการตรวจสอบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแก้ ไขปัญหาการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไร้สาย ให้ ไปท่ี: www.hp.com/go/

wirelessprinting
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แก้ ไขปัญหาการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้เปิด Wi-Fi Direct ไว้ หากปิดอยู ่ให้กด  (ปุ่ มข้อมลู) ค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที เพ่ือเปิดไฟปุ่ มท้ังหมด 

จากน้ันกด ,  และ  ค้างไว้พร้อมกัน

2. จากคอมพิวเตอร ์ ไร้สายหรอือปุกรณมื์อถือของคณุ ให้ค้นหาและเชือ่มตอ่กับชือ่ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพิมพข์องคณุ

หากคณุต้องการใช้อปุกรณเ์คล่ือนท่ีท่ี ไมร่องรับ Wi-Fi Direct ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุมีการติดต้ังแอปสําหรับการพิมพท่ี์ ใช้งาน
รว่มกันได้ ไว้แล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีูเว็บไซต ์HP Mobile Printing ท่ี www.hp.com/go/mobileprinting หาก
เว็บไซตน้ี์ ไมมี่เวอรชั์นท้องถ่ินสําหรับประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาของคณุ คณุจะได้รับการนําทางไปยังเว็บไซต ์HP Mobile Printing 

ในประเทศ/ภมิูภาคหรอืภาษาอ่ืน

หมายเหต:ุ หากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช้ Wi-Fi Direct 

3. หากมีการต้ังค่าความปลอดภัยในการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct ไว้เป็น Manual (ด้วยตนเอง) ให้ทําอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ่ไปน้ีเพ่ือเชือ่ม
ตอ่กับเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่มีการป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct หรอืรหัส PIN ท่ีถกูต้องเมือ่ได้รับข้อความแจ้งเตือน

● หาก  (ปุ่ มข้อมลู) กะพรบิเป็นสขีาวบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้กดปุ่มภายใน 30 วินาที เพ่ือ

ยืนยันการเชือ่มตอ่

4. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่จํานวนการเชือ่มตอ่ Wi-Fi Direct ยังไมถึ่งจํานวนสงูสดุคือห้าเครือ่ง

5. หากต้องการความชว่ยเหลือเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแก้ ไขปัญหา Wi-Fi Direct หรอืการกําหนดค่า Wi-Fi Direct ให้ ไปท่ี 
www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect

ปัญหาเก่ียวกับฮารด์แวรข์องเครือ่งพิมพ ์

คําแนะนํา:  รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร)์ เพ่ือวินิจฉัยและซอ่มแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน 
และการทําสําเนาโดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชันน้ีอาจมี ให้ ในบางภาษาเทา่น้ัน 

เครือ่งพิมพห์ยดุทํางานโดยไมท่ราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเชือ่มตอ่ไฟฟ้า

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่สายไฟของเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่เข้ากับเต้าเสยีบไฟฟ้าท่ี ใช้การได้แน่นสนิท
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ฝาครอบตลับหมึกเปิดอยู่

● ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพเ์พ่ือเริม่พิมพ ์

การปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพล้์มเหลว

● หากการดําเนินการจัดแนวล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ คณุได้ ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท่ียังไม่ ได้ ใช้ ไว้ ในถาดกระดาษ หากคณุใส่
กระดาษสี ไว้ ในถาดกระดาษขณะจัดแนวตลับหมึก การจัดแนวจะล้มเหลว

● หากการปรับตําแหน่งยังคงผิดพลาดอีก คณุอาจต้องทําความสะอาดหัวพิมพ ์หรอืตัวเซน็เซอรอ์าจเสยี

● หากการทําความสะอาดหัวพิมพยั์งไมส่ามารถแก้ ไขปัญหาได้ โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิาร HP ไปท่ี www.support.hp.com เว็บไซตน้ี์
จะให้ข้อมลูและยูทิลิต้ีท่ีชว่ยให้คณุสามารถแก้ปัญหาท่ัวไปของเครือ่งพิมพ ์ ได้ เมือ่มีข้อความแจ้ง ให้เลือกประเทศ/ภมิูภาคของคณุ 
แล้วคลิก รายชือ่ติดตอ่ของ HP ท้ังหมด เพ่ือขอข้อมลูการโทรติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

วิธกีารแก้ ไขปัญหาเครือ่งพิมพ ์ ไมทํ่างาน

▲ ปิดและเปิดเครือ่งพิมพ ์หากไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดตอ่ HP

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP โปรดด ูฝ่ายสนับสนุนของ HP ในหน้า 108

คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะข้อผิดพลาด

หมายเหต:ุ แอป HP Smart จะแสดงข้อมลูอยา่งรายละเอียดเก่ียวกับคําเตือนและข้อผิดพลาดของเครือ่งพิมพ ์เปิดแอปและตรวจสอบ
สถานะของเครือ่งพิมพ ์จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือแก้ ไขปัญหา แล้วตรวจสอบสว่นตอ่ไปน้ี เพ่ือรับความชว่ยเหลือเพ่ิมเติม
หากจําเป็น

● ข้อผิดพลาดการเชือ่มตอ่แบบไร้สาย

● สถานะข้อผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษ

● สถานะข้อผิดพลาดเก่ียวกับหมึก

● รหัสข้อผิดพลาดบนแผงควบคมุ
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ข้อผิดพลาดการเชือ่มตอ่แบบไร้สาย

ลักษณะของไฟ สาเหตแุละการแก้ปัญหา

แถบไฟขนาดใหญก่ะพรบิเป็นจังหวะสน้ํีาเงินจากตรงกลางออกไปยังขอบ วนซ้ํา ระหวา่งแตล่ะ
รอบ จะมี ไฟสเีหลืองกะพรบิบนแถบไฟขนาดใหญ่

มีข้อผิดพลาดเก่ียวกับ การเชือ่มตอ่ไร้สายอัตโนมัติ (AWC)

● หากเกิดข้ึนระหวา่งโหมดการต้ังค่า AWC และต้องการคําแนะนําเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู 
เชือ่มตอ่โดยใช้แอป HP Smart ในหน้า 25

● หากเกิดข้ึนหลังจากท่ีการเชือ่มตอ่เสรจ็สมบูรณแ์ล้ว และต้องการทราบวิธแีก้ ไข
ปัญหา โปรดดท่ีู ปัญหาเครอืขา่ยและการเชือ่มตอ่ ในหน้า 95

แถบไฟขนาดใหญติ่ดสวา่งสมีว่งท่ีขอบด้านนอก และกะพรบิสเีหลืองตรงกลาง มีข้อผิดพลาดเก่ียวกับการเชือ่มตอ่ไร้สายระหวา่งท่ีอยู่ ในโหมด Wi-Fi Protected Setup 

(WPS)

● หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์โปรดดท่ีู เชือ่มตอ่
เครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไร้สายโดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS) ในหน้า 26

● หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธกีารแก้ ไขปัญหา โปรดดท่ีู ปัญหาเครอืขา่ยและ
การเชือ่มตอ่ ในหน้า 95

สถานะข้อผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษ

ลักษณะของไฟ

สาเหตแุละการแก้ปัญหาไฟบนขอบหน้าจอ ไฟถาดกระดาษ

ไฟสเีหลืองบนแถบไฟ
ขนาดใหญ่

กะพรบิ ติดสวา่ง ปิด เครือ่งพิมพ ์ ได้รับงานพิมพ ์เริม่ป้อนกระดาษ และตรวจพบวา่ความกว้างของกระดาษสําหรับงานพิมพ ์
กว้างกวา่ความกว้างของกระดาษท่ี ใสเ่ข้าไป

กด  (ปุ่ มยกเลิก) เพ่ือยกเลิกงานพิมพแ์ละเล่ือนกระดาษออก

เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาขนาดกระดาษไมต่รงกัน ให้ทําอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ่ไปน้ีกอ่นพิมพ ์

● เปล่ียนการต้ังค่าขนาดกระดาษสําหรับงานพิมพ ์ ให้ตรงกับกระดาษท่ี ใสเ่ข้าไป

● เอากระดาษท้ังหมดออกจากถาดกระดาษ จากน้ันใสก่ระดาษท่ีตรงกับขนาดท่ีต้ังค่าไว้สําหรับงาน
ท่ีกําลังพิมพ ์

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบโดยอัตโนมัติ ได้ สําหรับ
ข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ ในหน้า 22 

ไฟสเีหลืองบนแถบไฟ
ขนาดใหญ่

กะพรบิ ติดสวา่ง ติดสวา่ง หน่ึงในปัญหาตอ่ไปน้ีอาจเกิดข้ึน

● เครือ่งพิมพ ์ ได้รับงานพิมพห์ลายหน้า ตรวจพบวา่ความยาวกระดาษสําหรับงานพิมพ ์ ไมต่รงกับ
ความยาวของกระดาษท่ี ใสเ่ข้าไป จึงพิมพห์น้าแรกของงานออกมาพร้อมข้อผิดพลาด
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ลักษณะของไฟ

สาเหตแุละการแก้ปัญหาไฟบนขอบหน้าจอ ไฟถาดกระดาษ

หากต้องการยกเลิกงานพิมพ ์ให้กด  (ปุ่ มยกเลิก)

หากต้องการพิมพห์น้าท่ีเหลือ ให้กด  (ปุ่ มกลับสูก่ารทํางาน) หน้าท่ีเหลือจะมีข้อผิด

พลาดเดียวกันกับหน้าแรก

หากต้องการเปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบโดยอัตโนมัติ โปรดดท่ีู เปล่ียน
ขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ ในหน้า 22

● เครือ่งพิมพ ์ ได้รับคําสัง่พิมพง์าน และตรวจพบวา่ไมมี่กระดาษอยู่ ในถาดกระดาษ

หากต้องการยกเลิกงานพิมพ ์ให้กด  (ปุ่ มยกเลิก)

หากต้องการพิมพต์อ่ ให้ ใสก่ระดาษ จากน้ันกด  (ปุ่ มกลับสูก่ารทํางาน)

หากต้องการข้อมลูเก่ียวกับวิธี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพิุมพ ์ในหน้า 18

สถานะข้อผิดพลาดเก่ียวกับหมึก

ลักษณะของไฟ

สาเหตแุละการแก้ปัญหาไฟบนขอบหน้า
จอ

ฝาครอบตลับ
หมึกพิมพ ์

ไฟแสดงสถานะตลับ
หมึกพิมพ ์

ไฟสเีหลืองบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

กะพรบิ ติดสวา่งเมือ่ตลับ
หมึกมีปัญหา

ติดสวา่ง ติดสวา่ง หน่ึงในปัญหาตอ่ไปน้ีอาจเกิดข้ึน

● มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพข์องปลอมหรอืมีการใช้งานมาแล้ว

● ตลับหมึกพิมพท่ี์ตรงกันมีหมึกเหลือน้อยมาก

ลองแก้ ไขปัญหาด้วยวิธตีอ่ไปน้ีเพ่ือแก้ ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

● ถ้าเพ่ิงมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ี์ตรงกันเข้าไป ใหม ่ตลับหมึกพิมพน้ี์อาจเป็นของ
ปลอมหรอืมีการใช้งานมาแล้ว ดขู้อความใน HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์หรอืแอป 
HP Smart เพ่ือตรวจสอบข้อมลูเพ่ิมเติม

● ถ้ามีการติดต้ังตลับท่ีตรงกันน้ีนานแล้ว แสดงวา่ตลับหมึกพิมพน้ี์มีหมึกเหลือน้อย

มาก กด  (ปุ่ มกลับสูก่ารทํางาน) เพ่ือพิมพต์อ่ และเปล่ียนตลับหมึกเมือ่

คณุภาพการพิมพต่ํ์าเกินไป สําหรับข้อมลูเก่ียวกับวิธกีารเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ ใหม ่
โปรดดท่ีู การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 60

ไฟสเีหลืองบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

กะพรบิ กะพรบิเมือ่ตลับหมึก
มีปัญหา

ติดสวา่ง ปิด หน่ึงในปัญหาตอ่ไปน้ีอาจเกิดข้ึน

● ไมมี่ตลับหมึกพิมพท่ี์ตรงกัน
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ลักษณะของไฟ

สาเหตแุละการแก้ปัญหาไฟบนขอบหน้า
จอ

ฝาครอบตลับ
หมึกพิมพ ์

ไฟแสดงสถานะตลับ
หมึกพิมพ ์

หากหน่ึงในตลับหมึกพิมพห์ายไป เครือ่งพิมพจ์ะเข้าสู ่ โหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว 
หากต้องการออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว ให้ ใสต่ลับพิมพห์มึกท่ีตรงกัน 
สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโหมดตลับหมึกพิมพเ์ดียว โปรดดท่ีู ใช้ โหมดตลับหมึก
พิมพเ์ดียว ในหน้า 62

● มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ี์ตรงกันไว้อยา่งถกูต้อง หรอืยังคงไม่ ได้แกะเทป
พลาสติกออก

ให้ถอดตลับหมึกพิมพท่ี์ตรงกันออก ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ไมมี่เทปพลาสติกอยู ่และ
จากน้ันใสต่ลับหมึกพิมพเ์ข้าไป ใหม่ ให้แน่นหนา สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การ
เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 60

ไฟสเีหลืองบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

ติดสวา่ง ปิด ปิด ปิด ฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์เปิดอยู ่จะต้องปิดเพ่ือเริม่ทําการพิมพ ์

ไฟสเีหลืองบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

กะพรบิถ่ีๆ กะพรบิถ่ีๆ สลับไป
มาระหวา่งตลับหมึก
ท้ังสอง

ติดสวา่ง ปิด แครต่ลับหมึกพิมพภ์ายในเครือ่งพิมพติ์ดขัด

กด  (ปุ่ มยกเลิก) เพ่ือยกเลิกงานพิมพ ์เปิด ฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์และตรวจสอบ

ให้แน่ ใจวา่ไมมี่สิง่ใดกีดขวางแครพิ่มพ ์ย้ายแครพิ่มพ ์ ไปทางขวา และปิด ฝาครอบตลับ
หมึกพิมพ ์หากยังไมส่ามารถแก้ ไขปัญหาได้ โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเติมท่ี ปัญหาการป้อน
กระดาษและกระดาษติด ในหน้า 81

รหัสข้อผิดพลาดบนแผงควบคมุ

สรุปรหัสข้อผิดพลาดท่ีรองรับ:

รหัสข้อผิดพลาด คําอธบิาย

E0 ตลับหมึกใช้งานไม่ ได้

E1 ข้อผิดพลาดขนาดกระดาษไมต่รงกัน

E2 ข้อผิดพลาดเซนเซอร/์ความยาวกระดาษไมต่รงกัน

E3 แครห่มึกพิมพค้์าง

E4 กระดาษติด

E5 สแกนเนอร ์ ไมทํ่างาน

E6 ข้อผิดพลาดท่ัวไปเก่ียวกับเครือ่งพิมพ ์

E9 ข้อผิดพลาดการอัปเดต
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ทําความเข้าใจรายงานเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถพิมพร์ายงานตอ่ไปน้ีเพ่ือชว่ยแก้ ไขปัญหาเบ้ืองต้นของเครือ่งพิมพ ์

● รายงานสถานะเครือ่งพิมพ ์

● หน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ย 

● รายงานคณุภาพการพิมพ ์

● รายงานการทดสอบระบบไร้สาย 

● รายงานการทดสอบการเข้าถึงเว็บ 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธกีารพิมพร์ายงานเหลา่น้ี โปรดดท่ีู พิมพร์ายงานจากแผงควบคมุ ในหน้า 7

รายงานสถานะเครือ่งพิมพ ์
ใช้รายงานสถานะเครือ่งพิมพเ์พ่ือดขู้อมลูปัจจุบันของเครือ่งพิมพแ์ละสถานะของตลับหมึกพิมพ ์และยังสามารถใช้รายงานสถานะ
เครือ่งพิมพเ์พ่ือชว่ยคณุในการแก้ ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเครือ่งพิมพ ์ ได้อีกด้วย

นอกจากน้ี รายงานสถานะเครือ่งพิมพยั์งมีบันทึกเหตกุารณล์า่สดุด้วย

หากคณุต้องการติดตอ่ HP ควรพิมพ ์Printer Status Report (รายงานสถานะเครือ่งพิมพ)์ ออกมาไว้กอ่นการติดตอ่เพ่ือประโยชน์ ใน
การรับบรกิาร

หน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ย  
หากเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถพิมพห์น้าการกําหนดค่าเครอืขา่ยเพ่ือดกูารต้ังค่าเครอืขา่ยของเครือ่งพิมพ ์และรายการ
เครอืขา่ยท่ีตรวจพบโดยเครือ่งพิมพข์องคณุ หน้าสดุท้ายของรายงานแสดงรายการเครอืขา่ยไร้สายท่ีตรวจพบได้ท้ังหมดในบรเิวณ รวมท้ัง
ความแรงของสัญญาณและชอ่งสัญญาณท่ี ใช้ ซึง่จะชว่ยให้คณุเลือกชอ่งสัญญาณสําหรับเครอืขา่ยของคณุท่ี ไม่ ได้มีการใช้กันอยา่งคับค่ัง
โดยเครอืขา่ยอ่ืนๆ (ซึง่จะทําให้ประสทิธภาพการทํางานของเครอืขา่ยดีข้ึน)

หมายเหต:ุ หากต้องการรับรายการเครอืขา่ยไร้สายท่ีตรวจพบในพ้ืนท่ี จะต้องเปิดใช้คล่ืนสัญญาณวิทยแุบบไร้สายในเครือ่งพิมพ ์หากปิดใช้
ไว้ จะไมมี่การแสดงผลรายการ

คณุสามารถใช้หน้าการกําหนดค่าเครอืขา่ยเพ่ือชว่ยแก้ ไขปัญหาการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยได้ หากคณุต้องติดตอ่ HP จะเป็นการดีกวา่ท่ีจะพิมพ ์
หน้าน้ีออกมาไว้กอ่นท่ีจะติดตอ่ไป

รายงานคณุภาพการพิมพ ์   
ปัญหาคณุภาพการพิมพอ์าจเกิดจากหลายสาเหต ุ- การต้ังค่าซอฟตแ์วร ์ ไมถ่กูต้อง ไฟลภ์าพต้นฉบับท่ี ไมดี่ หรอืเป็นท่ีระบบการพิมพเ์อง 
หากคณุไมพ่อใจในคณุภาพงานพิมพข์องคณุ สามารถใช้หน้ารายงานคณุภาพงานพิมพเ์พ่ือชว่ยในการระบุวา่ ระบบการพิมพทํ์างานอยา่ง
ถกูต้องหรอืไม่
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รายงานการทดสอบระบบไร้สาย 
เมือ่คณุพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย จะมีการเรยีกใช้การทดสอบหลายรายการ เพ่ือตรวจสอบสถานะตา่งๆ ของการเชือ่มตอ่ระบบไร้
สายสําหรับเครือ่งพิมพ ์รายงานจะแสดงผลลัพธข์องการทดสอบ หากตรวจพบปัญหาใดๆ จะมีการแสดงข้อความพร้อมวิธกีารแก้ ไขไว้ท่ีด้าน
บนสดุของรายงาน จะมีการแสดงรายละเอียดการกําหนดค่าหลักสําหรับระบบไร้สายบางรายการไว้ท่ีสว่นลา่งของรายงาน

รายงานการทดสอบการเข้าถึงเว็บ 
พิมพร์ายงานการเข้าใช้เว็บเพ่ือชว่ยชี้บอกปัญหาสภาพการเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ตซึง่อาจสง่ผลตอ่บรกิารทางเว็บ
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การแก้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเว็บ
หากคณุมีปัญหาในการใช้บรกิารทางเว็บ เชน่ HP ePrint ให้ตรวจสอบรายละเอียดตอ่ไปน้ี: 

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ มีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับอินเทอรเ์น็ตโดยใช้การเชือ่มตอ่แบบไร้สาย

หมายเหต:ุ คณุไมส่ามารถใช้คณุลักษณะทางเว็บได้หากเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่โดยใช้สาย USB

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ติดต้ังการอัพเดตของผลิตภัณฑล์า่สดุไว้ ในเครือ่งพิมพเ์รยีบร้อยแล้ว

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่คณุได้เปิดใช้งานบรกิารทางเว็บบนเครือ่งพิมพ ์สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ 
ในหน้า 76

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ฮับ สวิตช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอยูแ่ละทํางานอยา่งถกูต้อง

● หากคณุเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์โดยใช้การเชือ่มตอ่แบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครอืขา่ยไร้สายทํางานได้อยา่งถกูต้อง สําหรับข้อมลู
เพ่ิมเติม โปรดดท่ีู ปัญหาเครอืขา่ยและการเชือ่มตอ่ ในหน้า 95

● หากคณุใช้ HP ePrint ให้ตรวจสอบรายละเอียดตอ่ไปน้ี

● ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเครือ่งพิมพถ์กูต้อง

● ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเครือ่งพิมพเ์ป็นท่ีอยูเ่ดียวท่ีแสดงอยู่ ในบรรทัด “To” (ถึง) ของข้อความอีเมล หากมีท่ีอยูอี่เมลอ่ืน
แสดงอยู่ ในบรรทัด “To” (ถึง) สิง่ท่ีแนบท่ีคณุกําลังสง่อาจพิมพ ์ ไม่ ได้

● ตรวจสอบวา่คณุกําลังสง่เอกสารท่ีตรงตามข้อกําหนดของ HP ePrint สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี เว็บไซต์ HP 

Smartอาจไมส่ามารถเลือกใช้งานไซตน้ี์ ได้ ในบางประเทศ/ภมิูภาค

● หากเครอืขา่ยของคณุใช้การต้ังค่าพรอ็กซเีมือ่เชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต ตรวจสอบวา่การต้ังค่าพรอ็กซท่ีีคณุกําลังป้อนน้ันถกูต้อง

● ตรวจสอบการต้ังค่าท่ีถกูใช้ โดยเว็บเบราวเ์ซอรท่ี์คณุใช้อยู ่(เชน่ Internet Explorer, Firefox, หรอื Safari) 

● ตรวจสอบกับผู้ดแูลระบบ IT หรอืผู้ท่ีต้ังค่าไฟรว์อลลข์องคณุ

หากมีการเปล่ียนแปลงการต้ังค่าพรอ็กซท่ีี ไฟรว์อลลข์องคณุใช้งานอยู ่คณุต้องอัพเดตการต้ังค่าเหลา่น้ีจากแผงควบคมุ
เครือ่งพิมพห์รอืเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว หากการต้ังค่าเหลา่น้้ีไม่ ได้รับการอัพเดต คณุจะไมส่ามารถใช้บรกิารทางเว็บได้

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู การต้ังค่าบรกิารทางเว็บ ในหน้า 76

คําแนะนํา: หากต้องการความชว่ยเหลือเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังค่า และบรกิารบนเว็บ ให้ ไปท่ี เว็บไซต์ HP Smart (อาจไมมี่ ให้เลือกใช้
งานในบางประเทศ/ภมิูภาค)
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ดแูลรักษาเครือ่งพิมพ ์

ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์
ฝุ่ นหรอืสิง่สกปรกท่ีเกาะอยูบ่นกระจกสแกนเนอร ์แผน่รองฝาสแกนเนอร ์หรอืกรอบสแกนเนอร ์อาจทําให้ประสทิธภิาพในการทํางานช้าลง 
ลดคณุภาพของการสแกน และสง่ผลตอ่ความถกูต้องของคณุสมบัติบางอยา่ง เชน่ การปรับขนาดของสําเนาให้พอดีกับกระดาษบางขนาด

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

คําเตือน! กอ่นทําความสะอาดเครือ่งพิมพ ์ให้ปิดเครือ่งพิมพ ์โดยกดปุ่ม  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปล๊ักสายไฟออกจาก

เต้าเสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละแผน่รองฝาโดยใช้ผ้านุ่มและไมมี่ขนท่ีฉีดน้ํายาทําความสะอาดกระจกออ่นๆ

ข้อควรระวัง: ใช้น้ํายาทําความสะอาดกระจกทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรเ์ทา่น้ัน หลีกเล่ียงน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีสว่นผสม
ของสารกัดกรอ่น อะซี โตน เบนซนิ และคารบ์อนเตตราคลอไรด ์สารเหลา่น้ีจะกอ่ให้เกิดความเสยีหายกับกระจกสแกนเนอร ์หลีกเล่ียง
การใช้แอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิล เน่ืองจากจะท้ิงริว้รอยไว้บนกระจกสแกนเนอร ์ ได้

ข้อควรระวัง: อยา่ฉีดน้ํายาทําความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร ์ โดยตรง หากใช้น้ํายาทําความสะอาดกระจกมากเกินไป 
น้ํายาอาจจะไหลซมึสูด้่านลา่งของกระจกสแกนเนอรแ์ละทําความเสยีหายให้กับสแกนเนอร ์ ได้

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์และเปิดเครือ่งพิมพ ์
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การทําความสะอาดตัวเครือ่งภายนอก 

คําเตือน! กอ่นทําความสะอาดเครือ่งพิมพ ์ให้ปิดเครือ่งพิมพ ์โดยกดปุ่ม  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปล๊ักสายไฟออกจาก

เต้าเสยีบไฟฟ้ากอ่น

ใช้ผ้านุ่มท่ี ไaมมี่ขุย ชบุน้ําให้หมาด เชด็ทําความสะอาดฝุ่ น รอยเป้ือน และคราบสกปรกบนตัวเครือ่ง ระวังอยา่ให้น้ําเข้าไปภายในเครือ่งพิมพ ์
และแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์
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คืนค่าเริม่ต้นและการต้ังค่าด้ังเดิมจากโรงงาน
หากคณุปิดฟังกชั์น่การทํางานบางสว่นหรอืแก้ ไขค่าบางสว่นและต้องการคืนค่า สามารถกู้คืนค่าเครือ่งพิมพเ์ป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงานหรอื
ค่าสําหรับเครอืขา่ย

การเรยีกคืนค่าเริม่ต้นจากโรงงานของเครือ่งพิมพ ์

1. ยกฝาครอบตลับหมึกข้ึน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบรเิวณตลับหมึกได้

2. ขณะท่ีเปิดฝาครอบใสต่ลับหมึกไว้ ให้กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ) และปุ่ ม  ระบบไร้สาย ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพค้์างไว้

สามวินาที

การกู้ คืนค่าเครอืขา่ยเดิมของเครือ่งพิมพ ์

● ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม  ระบบไร้สาย ค้างไว้อยา่งน้อยสามวินาที

หมายเหต:ุ เมือ่คณุรเีซต็การต้ังค่าเครอืขา่ยของเครือ่งพิมพ ์จะมีการนําการต้ังค่าระบบไร้สายท่ีกําหนดค่าไว้กอ่นหน้าออก (เชน่ ระดับ
ความเรว็ของลิงค ์หรอืท่ีอยู ่IP) จะมีการต้ังค่าท่ีอยู ่IP กลับเป็นโหมดอัตโนมัติ

คําแนะนํา: คณุสามารถเย่ียมชมเว็บไซตก์ารสนับสนุนออนไลนข์อง HP ท่ี www.support.hp.com เพ่ือดขู้อมลูและยูทิลิต้ีท่ีสามารถ
ชว่ยคณุแก้ ไขปัญหาท่ัวไปของเครือ่งพิมพ ์ ได้

(Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร)์ เพ่ือวินิจฉัยและซอ่มแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน 
และการทําสําเนาโดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชันน้ีอาจมี ให้ ในบางภาษาเทา่น้ัน
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
หากต้องการข้อมลูอัปเดตลา่สดุเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์และข้อมลูด้านการสนับสนุน ให้ ไปท่ีเว็บไซตก์ารสนับสนุนผลิตภัณฑ ์
www.support.hp.com ฝ่ายสนับสนุนออนไลนข์อง HP มีตัวเลือกหลายหลายรูปแบบในการชว่ยเหลือเพ่ือแก้ ไขปัญหาเครือ่งพิมพข์อง
คณุ:

ขอความชว่ยเหลือในการแก้ ไขปัญหา: ศกึษาข้อมลูเก่ียวกับการแก้ ไขปัญหากระดาษติด ปัญหาการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย ปัญหาด้านคณุภาพงาน
พิมพ ์ข้อผิดพลาดของเครือ่งพิมพ ์และอ่ืนๆ

รับซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร:์ ดาวน์ โหลดซอฟตแ์วร ์ไดรเวอรแ์ละเฟิรม์แวรท่ี์จําเป็นสําหรับเครือ่งพิมพ ์

สอบถามชมุชน: เข้ารว่มฟอรัมชมุชนเพ่ือค้นหาวิธแีก้ ไขปัญหา ถามคําถาม และแบง่ปันเคล็ดลับ

โซลชัูนการวินิจฉัยของ HP: ใช้เครือ่งมือออนไลนข์อง HP เพ่ือตรวจหาเครือ่งพิมพข์องคณุและหาวิธแีก้ ไข สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

คณุสามารถวินิจฉัยและแก้ ไขปัญหาเก่ียวกับเครือ่งพิมพ ์โดยอัตโนมัติ ได้ โดยใช้ HP Print and Scan Doctor

หมายเหต:ุ คณุสามารถขอความชว่ยเหลือทางออนไลน์ ได้ โดยไปท่ีหน้าเว็บ สิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัเครือ่งพมิพ์ ท่ีน่ีคณุจะพบลิงกสํ์าหรับติด
ต้ังแอป HP Smart ซื้อหมึกเพ่ือเปล่ียนทดแทนให้กับเครือ่งพิมพข์องคณุ (รวมถึง HP Instant Ink หากมี) และรับความชว่ยเหลือเก่ียวกับ
งานท่ัวไปของเครือ่งพิมพ ์

ติดตอ่ HP

หากคณุต้องการความชว่ยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ HP ในการแก้ ไขปัญหา ให้ ไปท่ี www.support.hp.com วิธี
ติดตอ่ตอ่ไปน้ี ไมมี่ค่าใช้จา่ยใดๆ ท้ังสิน้สําหรับลกูค้าท่ียังอยู่ ในชว่งประกัน (สําหรับลกูค้าท่ีหมดประกัน อาจมีค่าใช้จา่ยในการรับบรกิารจาก
ตัวแทนของ HP):

แชทกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนของ HP หรอืเจ้าหน้าท่ีเสมือนของ HP ผา่นทางออนไลน์

โทรหาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนลกูค้าของ HP

เมือ่ติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ได้แล้ว กรุณาเตรยีมข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ชือ่ผลิตภัณฑ ์(อยูบ่นเครือ่งพิมพ)์
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● หมายเลขผลิตภัณฑแ์ละหมายเลขซเีรยีล (อยูข้่างในฝาครอบตลับบรรจุหมึก)

ลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์
ใช้เวลาเพียงไมก่ี่นาที ในการลงทะเบียน คณุก็สามารถรับบรกิารได้รวดเรว็ข้ึน การสนับสนุนและการแจ้งเตือนการสนับสนุนของผลิตภัณฑท่ี์
มีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน หากคณุไม่ ได้ลงทะเบียนเครือ่งพิมพข์องคณุ ในระหวา่งทําการติดต้ังซอฟตแ์วร ์คณุสามารถลงทะเบียนทันที ได้ท่ี 
https://www.register.hp.com

ตัวเลือกการรับประกันอ่ืนๆ
สามารถเลือกเพ่ิมระยะสัญญาแผนการบรกิารสําหรับเครือ่งพิมพ ์โดยมีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติม ไปท่ี www.support.hp.com เลือกประเทศ/

ภมิูภาค และภาษาของคณุ จากน้ันสํารวจตัวเลือกการตอ่อายกุารรับประกันสําหรับเครือ่งพิมพข์องคณุ
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10 HP EcoSolutions (โซลชัูนรักษส์ิง่แวดล้อมของ HP)

HP มุง่มัน่ท่ีจะชว่ยเหลือคณุในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งดีท่ีสดุ และชว่ยให้คณุสามารถทําการพิมพ ์ ได้อยา่งเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม—
ท้ังท่ีบ้านหรอืท่ีทํางาน

ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑด้์านสิง่แวดล้อมท่ี HP ปฏิบัติตามระหวา่งกระบวนการผลิตได้ท่ี โปรแกรมควบคมุผลิตภัณฑเ์พ่ือ
อนุรักษส์ิง่แวดล้อม ในหน้า 122 สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการด้านสิง่แวดล้อมของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/

ecosolutions
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โหมดประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานจะลดลงเมือ่เครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดประหยัดพลังงาน

หลังการต้ังค่าเครือ่งพิมพค์ร้ังแรก เครือ่งพิมพจ์ะเข้าสู ่ โหมดประหยัดพลังงาน เมือ่ไมมี่การใช้งานครบ 5 นาที

หากต้องการเปล่ียนเวลาการเข้าสู ่ โหมดประหยัดพลังงานจากเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู เปิด Embedded Web Server 

ในหน้า 35

2. คลิกแท็บ Settings (การต้ังค่า)

3. ในสว่น Power Management (การจัดการพลังงาน) ให้คลิก Energy Save Mode (โหมดประหยัดพลังงาน) แล้วเลือกตัวเลือกท่ี
ต้องการ

4. คลิก Apply (ทําให้มีผล)

THWW โหมดประหยัดพลังงาน 111



A ข้อมลูทางเทคนิค

ข้อกําหนดเฉพาะด้านเทคนิคและข้อมลูวา่ด้วยข้อบังคับสากลสําหรับ HP ENVY 6000 All-in-One series มีอยู่ ในสว่นน้ี

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดเูอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกับ HP ENVY 6000 All-in-One series

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● ประกาศจากบรษัิท HP

● ลักษณะเฉพาะ

● ประกาศข้อบังคับ

● โปรแกรมควบคมุผลิตภัณฑเ์พ่ืออนุรักษส์ิง่แวดล้อม
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ประกาศจากบรษัิท HP
ข้อมลูในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

สงวนลิขสทิธิท้ั์งหมด ห้ามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรอืแปลเอกสารน้ี โดยไม่ ได้รับอนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณอั์กษรจาก HP เว้นแตจ่ะได้
รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสทิธิ ์การรับประกันสําหรับผลิตภัณฑแ์ละบรกิารของ HP จะระบุไว้ ในคําชี้แจงเก่ียวกับการรับประกันอยา่ง
ชัดเจนซึง่แนบมากับผลิตภัณฑห์รอืบรกิารน้ันๆ ไมมี่สิง่ใดในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายวา่เป็นสว่นหน่ึงของการรับประกันเพ่ิมเติม HP จะไมรั่บ
ผิดชอบตอ่ความผิดพลาดทางเทคนิคหรอืจากข้อความ หรอืการตัดทอนข้อความใดๆ ในท่ีน้ี

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. 

Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนหรอืเครือ่งหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิา
และ/หรอืประเทศอ่ืนๆ

Bluetooh เป็นเครือ่งหมายการค้าของเจ้าของลิขสทิธิแ์ละใช้ โดย HP Inc. ภายใต้ ใบอนุญาต
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ลักษณะเฉพาะ
ข้อมลูในท่ีน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมต้่องมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า สําหรับข้อมลูจําเพาะผลิตภัณฑเ์พ่ิมเติม โปรดดเูอกสารข้อมลูเก่ียว
กับผลิตภัณฑท่ี์ www.support.hp.com

ข้อกําหนดเก่ียวกับระบบ

● สําหรับข้อมลูเก่ียวกับข้อกําหนดของซอฟตแ์วรแ์ละระบบ หรอืรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเข้าไปท่ี
เว็บไซตบ์รกิารลกูค้าออนไลนข์อง HP ท่ี www.support.hp.com

ลักษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม

● ชว่งอณุหภมิูการใช้งานท่ีแนะนํา: 15°C ถึง 30°C (59°F ถึง 86°F)

● ชว่งอณุหภมิูการใช้งานท่ียอมรับได้: 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F)

● ความช้ืน: 25% ถึง 75% RH ไมค่วบแน่น (แนะนํา)

● ชว่งอณุหภมิูขณะไมมี่การใช้งาน (ระหวา่งการเก็บรักษา): -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)

● ในท่ีท่ีมีสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าสงู เป็นไป ได้วา่งานท่ีออกจากเครือ่งพิมพอ์าจมีข้อผิดพลาดบ้าง

ความจุของถาดกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: สงูสดุ 80 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 10 แผน่

● บัตรดัชนี: สงูสดุ 40 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 30 แผน่

ความจุของถาดรับกระดาษออก

● กระดาษธรรมดา: สงูสดุ 25 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 5 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 10 แผน่

ขนาดกระดาษ

● หากต้องการทราบรายการขนาดสือ่ท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดท่ีูซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์

น้ําหนักกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: 60 ถึง 90 g/m² 

● ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 g/m² 

● การด์: สงูสดุ 200 g/m² 

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 300 g/m² 
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ลักษณะเฉพาะในการพิมพ ์

● ความเรว็ในการพิมพจ์ะแตกตา่งกัน ข้ึนอยูกั่บความซับซ้อนของเอกสาร

● วิธกีาร: การพิมพอิ์งคเ์จ็ตแบบใช้ความร้อนโดยกําหนดปรมิาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ความละเอียดในการพิมพ ์

● สําหรับรายการความละเอียดการพิมพท่ี์รองรับ โปรดไปท่ีเว็บไซตส์นับสนุนผลิตภัณฑท่ี์ www.support.hp.com

ข้อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสแกน

● ● ความละเอียดแบบออปติคอล: สงูสดุ 1200 dpi

● ความละเอียดฮารด์แวร:์ สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

● ความละเอียดแบบเพ่ิมประสทิธภิาพสงูสดุ: สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

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

● ขนาดสแกนสงูสดุจากกระจก: 215.9 x 297 มม. (8.5 x 11.7 น้ิว)

● ประเภทไฟลท่ี์สนับสนุน: RAW, JPEG, PDF

● รุน่ Twain: 1.9

ข้อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําสําเนา

● ● ความละเอียดในการทําสําเนา (ขาวดําและส)ี: สงูสดุ 300 x 300 dpi

● การประมวลภาพแบบดิจิทัล

● จํานวนสําเนาสงูสดุจะตา่งกันไปตามรุน่

● ความเรว็ในการทําสําเนาจะแตกตา่งกัน ข้ึนอยูกั่บความซับซ้อนของเอกสารและรุน่

จํานวนการพิมพข์องตลับหมึกพิมพ ์

● โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดขู้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับจํานวนการพิมพข์องตลับหมึกพิมพ ์โดย
ประมาณ

ข้อมลูเก่ียวกับเสยีง

● หากเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตได้ คณุจะอา่นข้อมลูเก่ียวกับเสยีงได้จากเว็บไซต์ของ HP
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ประกาศข้อบังคับ
เครือ่ง HP ENVY 6000 All-in-One series มีคณุสมบัติตรงตามข้อกําหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกข้อบังคับตา่งๆ ใน
ประเทศ/ภมิูภาคของคณุ

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกลา่วถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี:

● หมายเลขรุน่ตามข้อบังคับ

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ ใช้ ในญีปุ่่ น

● ประกาศเก่ียวกับสายไฟสําหรับผู้ ใช้ ในญีปุ่่ น

● ประกาศวา่ด้วยการสง่เสยีงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน

● ประกาศข้อบังคับของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก่ียวกับสถานท่ีทํางานของจอแสดงผลเสมือนสําหรับเยอรมนี

● คําประกาศรับรอง

● คําประกาศข้อบังคับระบบไร้สาย

หมายเลขรุน่ตามข้อบังคับ
เพ่ือจุดประสงค์ ในการระบุผลิตภัณฑเ์พ่ือการควบคมุ ผลิตภัณฑข์องคณุจะได้รับหมายเลขรุน่ควบคมุ (Regulatory Model Number) 

หมายเลขรุน่ควบคมุสําหรับผลิตภัณฑข์องคณุคือ SNPRC-1807-01 และอยา่จําหมายเลขน้ีสลับกับชือ่ทางการตลาดหรอืหมายเลข
ผลิตภัณฑ์

ประกาศของ FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following 

notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 

15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 

residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 

off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.

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

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo 

Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not 

expressly approved by HP may void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this 

device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในเกาหลี

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

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

ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ ใช้ ในญีปุ่่ น

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信

機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

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

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ประกาศวา่ด้วยการสง่เสยีงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
Geräuschemission

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

ประกาศข้อบังคับของสหภาพยโุรป

ผลิตภัณฑท่ี์มีเครือ่งหมาย CE เป็นไปตามกฎระเบียบของ EU และมาตรฐานความสอดคล้องท่ีเก่ียวข้องของยโุรป แถลงการณป์ฏิบัติตาม
มาตรฐานมีระบุไว้ ในเว็บไซตต์อ่ไปน้ี
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www.hp.eu/certificates (ค้นหาจากชือ่รุน่ของผลิตภัณฑห์รอืหมายเลขแบบจําลองบังคับ (RMN) ซึง่สามารถดไูด้จากฉลากแจ้งข้อ
บังคับ) 

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

ผลิตภัณฑท่ี์รองรับการทํางานแบบไร้สาย

EMF

● ผลิตภัณฑน้ี์ ได้มาตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรับความถ่ีสัญญาณวิทยตุามท่ีกําหนด

หากมีการทํางานรว่มกับอปุกรณรั์บและสง่สัญญาณวิทย ุในการใช้งานตามปกติ ให้เว้นระยะ 20 ซม. เพ่ือให้แน่ ใจวา่ระดับการรับ
คล่ืนวิทยเุป็นไปตามเง่ือนไขของ EU

การใช้งานระบบไร้สายในยโุรป

● สําหรับผลิตภัณฑท่ี์ ใช้คล่ืนวิทย ุ802.11 b/g/n หรอื Bluetooth:

– ผลิตภัณฑน้ี์ ใช้งานในคล่ืนความถ่ีวิทยรุะหวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz โดยมีระดับกําลังสง่ท่ี 20 dBm (100 mW) 

หรอืต่ํากวา่

● สําหรับผลิตภัณฑท่ี์ ใช้คล่ืนวิทย ุ802.11 a/b/g/n:

– ผลิตภัณฑน้ี์ ใช้งานในคล่ืนความถ่ีวิทยรุะหวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz และระหวา่ง 5170 MHz และ 5710 MHz 

โดยมีระดับกําลังสง่ท่ี 20 dBm (100 mW) หรอืต่ํากวา่

– ข้อควรระวัง: ระบบ LAN ไร้สาย IEEE 802.11x ท่ีมียา่นความถ่ี 5.15-5.35 GHz น้ัน จํากัดการใช้
งานไว้ เฉพาะภายในอาคารเทา่น้ัน สําหรับประเทศตามท่ีปรากฏในตาราง การใช้ระบบงาน WLAN น้ี
นอกอาคารอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดปัญหาสัญญาณรบกวนบรกิารคล่ืนวิทยอ่ืุนๆ ท่ีมีอยู่ ได้

ประกาศเก่ียวกับสถานท่ีทํางานของจอแสดงผลเสมือนสําหรับเยอรมนี
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.

คําประกาศรับรอง
สามารถดปูระกาศเก่ียวกับความสอดคล้องได้ท่ี www.hp.eu/certificates

คําประกาศข้อบังคับระบบไร้สาย
เน้ือหาสว่นน้ีแสดงข้อมลูกฎข้อบังคับเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ไร้สาย

● การได้รับรังสคีล่ืนความถ่ีวิทยุ
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● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในแคนาดา (5 GHz)

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในไต้หวัน (5 GHz)

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในเซอรเ์บีย (5 GHz)

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในเม็กซิ โก

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในบราซลิ

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในแคนาดา

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในไต้หวัน

● ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในประเทศญ่ีปุ่ น

● ประกาศถึงผู้ ใช้ ในประเทศไทย (5 GHz)

การได้รับรังสคีล่ืนความถ่ีวิทยุ

 CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. 

Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal 

operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a 

manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of 

exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm 

(8 inches) during normal operation.

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในแคนาดา (5 GHz)

 CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its 

operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used 

indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-

channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz 

and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

 ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en 

intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada stipule 

que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le 

risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal 

adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 

5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil 

et l'endommager.

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในไต้หวัน (5 GHz)

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในเซอรเ์บีย (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 

5150-5350 MHz.
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ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในเม็กซิ 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.

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในบราซลิ

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência 

prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em 

caráter primário.

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในแคนาดา

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and 

maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio 

interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically 

radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 

two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 

including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the 

Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that 

the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to 

the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une 

antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le 

brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis 

de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une 

communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend 

des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit 

accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non 

souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se 

trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être 

utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est 

recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.
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ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในไต้หวัน

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

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

更設計之特性及功能。

第十四條

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

無干擾時方得繼續使用。

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

藥用電波輻射性電機設備之干擾。

ประกาศสําหรับผู้ ใช้ ในประเทศญีปุ่่ น

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

ประกาศถึงผู้ ใช้ ในประเทศไทย (5 GHz)

เครือ่งวิทยคุมนาคมน้ีมีระดับการแผค่ล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ่สขุภาพของมนุษยจ์ากการใช้เครือ่งวิทยุ
คมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติประกาศกําหนด

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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โปรแกรมควบคมุผลิตภัณฑเ์พ่ืออนุรักษส์ิง่แวดล้อม
HP มุง่มัน่ในการสร้างผลิตภัณฑท่ี์มีคณุภาพและไมเ่ป็นอันตรายตอ่สิง่แวดล้อม โดยมีการออกแบบสําหรับการรี ไซเคิลผลิตภัณฑน้ี์ จํานวน
วัสดไุด้ถกูจํากัดให้อยู่ ในปรมิาณท่ีน้อยท่ีสดุในขณะท่ียังรักษาประสทิธภิาพการทํางานและความน่าเชือ่ถือไว้ ได้อยา่งเหมาะสม วัสดท่ีุ ไม่ ได้
อยู่ ในกลุม่เดียวกันได้รับการออกแบบให้คัดแยกได้อยา่งสะดวก ตัวยึดและตัวเชือ่มตอ่อ่ืนๆ สามารถค้นหา เข้าถึง และดึงออกได้งา่ยโดยใช้
เครือ่งมือท่ัวๆ ไป ชิ้นสว่นท่ีมีความสําคัญได้รับการออกแบบให้เข้าถึงได้อยา่งรวดเรว็เพ่ือประสทิธภิาพในการถอดแยกชิ้นสว่นและการ
ซอ่มแซม สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม ให้ ไปท่ีเว็บไซตภ์าระผกูพันเพ่ือสิง่แวดล้อมของ HP ท่ี:

www.hp.com/sustainableimpact

● คําแนะนําจาก HP ในการชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม

● เคล็ดลับในการรักษาสิง่แวดล้อม

● กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● การใช้กระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารข้อมลูความปลอดภัย

● โครงการรี ไซเคิล

● โครงการรี ไซเคิลวัสดอิุงคเ์จ็ท HP

● การใช้ ไฟฟ้า

● การท้ิงอปุกรณท่ี์ผู้ ใช้ ไม่ ใช้แล้ว

● สารเคมี

● ประกาศข้อกําหนดปัจจุบันเก่ียวกับการทําเครือ่งหมายแสดงสารต้องห้าม (ไต้หวัน)

● ตารางสาร/ธาตท่ีุเป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จีน) 

● การจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

● การจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)

● ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (ตรุกี)

● EPEAT

● ข้อมลูสําหรับผู้ ใช้เก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

● ป้ายประหยัดพลังงานจีน สําหรับเครือ่งพิมพ ์แฟกซแ์ละเครือ่งถา่ยสําเนา

● การท้ิงแบตเตอรี่ ในไต้หวัน

● กฎระเบียบเก่ียวกับแบตเตอรีข่องสหภาพยโุรป

● ประกาศเก่ียวกับแบตเตอรีสํ่าหรับบราซลิ

● ประกาศเก่ียวกับวัสดท่ีุมีสารเปอรค์ลอเรตของมลรัฐแคลิฟอรเ์นีย
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● การกําจัดขยะสําหรับประเทศบราซลิ

คําแนะนําจาก HP ในการชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม
● เลือกจากตัวเลือกกระดาษ HP ท่ีหลากหลาย ซึง่มี ใบรับรองจาก FSC® หรอื PEFCTM หมายความกวา่เย่ือกระดาษน้ันมาจากแหลง่ท่ี

น่าเชือ่ถือและมีระบบการบรหิารจัดการท่ีดี1

● ประหยัดทรัพยากรด้วยการมองหากระดาษท่ีผลิตจากวัสดรุี ไซเคิล

● รี ไซเคิลตลับหมึกแท้ HP ของคณุ ได้อยา่งสะดวกและฟร ีโดยเข้ารว่มโปรแกรม HP Planet Partners ซึง่เปิดให้บรกิารใน 47 

ประเทศและพ้ืนท่ีท่ัวโลก2

● ประหยัดกระดาษโดยการพิมพล์งบนท้ังสองด้าน

● ประหยัดพลังงานโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ ์HP ท่ีผา่นการรับรองจาก ENERGY STAR®

● ลดคารบ์อนฟตุพรนิทข์องตัวคณุเอง เครือ่งพิมพ ์HP ทกุรุน่ จะมาพร้อมการต้ังค่าการจัดการพลังงาน ท่ีชว่ยให้คณุสามารถควบคมุ
การใช้พลังงานของตัวเองได้

● สํารวจวิธกีารเพ่ิมเติมท่ี HP และลกูค้าของเราสามารถใช้ ในการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้ท่ี www.hp.com/ecosolutions

1 กระดาษ HP ท่ีผา่นการรับรองภายใต้มาตรฐาน FSC®C017543 หรอื PEFC™TMPEFC/29-13-198

2 ความพร้อมให้บรกิารของโปรแกรมจะข้ึนอยูกั่บแตล่ะแหง่ ขณะน้ีผู้ ใช้สามารถสง่คืนและรี ไซเคิลตลับหมึกแท้ของ HP ได้แล้วในกวา่ 
50 ประเทศ พ้ืนท่ี และภมิูภาคในเอเชีย ยโุรป และอเมรกิาเหนือและใต้ ผา่นโปรแกรม HP Planet Partners ดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี: 

www.hp.com/recycle

เคล็ดลับในการรักษาสิง่แวดล้อม
HP มุง่มัน่ในการชว่ยเหลือลกูค้าของเราลดการสร้างผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โปรดไปท่ีเว็บไซต ์HP Eco Solutions เพ่ือดขู้อมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับโครงการด้านสิง่แวดล้อมของ HP

www.hp.com/sustainableimpact

กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 1275/2008

สําหรับข้อมลูด้านพลังงานของผลิตภัณฑ ์รวมถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ ในการสแตนดบ์ายเครอืขา่ย หากพอรต์เครอืขา่ยแบบใช้สาย
ท้ังหมดเชือ่มตอ่อยู ่และพอรต์เครอืขา่ยไร้สายท้ังหมดเปิดใช้งาน โปรดดสูว่น P15 ‘ข้อมลูเพ่ิมเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลิตภัณฑท่ี์ 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

การใช้กระดาษ
เครือ่งพิมพน้ี์เหมาะสําหรับการใช้กระดาษรี ไซเคิลตามข้อกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ชิ้นสว่นท่ีทําจากพลาสติกซึง่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครือ่งหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ทราบวา่พลาสติกใดควรนําไปรี ไซเคิล
เมือ่สิน้สดุอายกุารใช้งานของเครือ่งพิมพน้ี์แล้ว
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เอกสารข้อมลูความปลอดภัย
คณุสามารถดเูอกสารข้อมลูความปลอดภัย ข้อมลูความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์และข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมได้ท่ี www.hp.com/go/

ecodata หรอืสง่คําขอเพ่ือขอรับข้อมลู

โครงการรี ไซเคิล
HP นําเสนอโครงการสง่คืนและรี ไซเคิลผลิตภัณฑม์ากข้ึนในหลายประเทศ/ภมิูภาค รวมถึงพันธมิตรท่ีมีศนูยร์ี ไซเคิลอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ ใหญท่ี่สดุท่ัวโลก นอกจากน้ี HP ยังชว่ยอนุรักษท์รัพยากรด้วยการนําผลิตภัณฑบ์างอยา่งท่ี ได้รับความนิยมสงูสดุมา
ซอ่มแซมและนําออกจําหน่ายอีกคร้ัง สําหรับข้อมลูเก่ียวกับการรี ไซเคิลผลิตภัณฑ ์HP โปรดเย่ียมชม

www.hp.com/recycle

โครงการรี ไซเคิลวัสดอิุงคเ์จ็ท HP

HP มุง่มัน่รักษาสิง่แวดล้อม โครงการรี ไซเคิลวัสดอิุงคเ์จ็ท HP  ดําเนินงานอยู่ ในหลายประเทศ/ภมิูภาค และคณุสามารถนําตลับหมึกพิมพ ์
และหมึกพิมพท่ี์ ใช้แล้วมารี ไซเคิลได้ โดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ย สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมโปรดเข้าไปท่ีเว็บไซตต์อ่ไปน้ี:

www.hp.com/recycle

การใช้ ไฟฟ้า
อปุกรณก์ารพิมพแ์ละสร้างภาพของ HP ท่ีมี โลโก้ ENERGY STAR® ได้รับการรับรองโดยองคก์ารพิทักษส์ิง่แวดล้อมแหง่สหรัฐอเมรกิา 
เครือ่งหมายตอ่ไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภัณฑแ์สดงภาพท่ี ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 

ดรูายการข้อมลูเพ่ิมเติมของรุน่ผลิตภัณฑส์ร้างภาพท่ี ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ได้ท่ี: www.hp.com/go/

energystar

การท้ิงอปุกรณท่ี์ผู้ ใช้ ไม่ ใช้แล้ว

สัญลักษณน้ี์หมายถึง ห้ามท้ิงผลิตภัณฑข์องคณุแบบเดียวกับขยะในครัวเรอืน คณุควรปกป้องสขุภาพของผู้คนและสิง่
แวดล้อมด้วยการกําจัดอปุกรณท่ี์ ไม่ ใช้แล้วโดยท้ิงท่ีจุดท่ีกําหนดสําหรับการท้ิงอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสเ์พ่ือการรี ไซเคิล 
สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดตอ่หน่วยงานเก็บขยะในบ้านเรอืนของคณุ หรอืไปท่ี http://www.hp.com/recycle

สารเคมี
HP ยึดมัน่ในการให้ข้อมลูเก่ียวกับสารเคมี ในผลิตภัณฑข์องเราแกล่กูค้าเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เชน่ ระเบียบ
ของสภาและคณะมนตรยีโุรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the 

Council) สามารถอา่นรายงานข้อมลูด้านสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี์ ได้ท่ี: www.hp.com/go/reach

124 ภาคผนวก A   ข้อมลูทางเทคนิค THWW

http://www.hp.com/go/ecodata
http://www.hp.com/go/ecodata
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/go/reach


ประกาศข้อกําหนดปัจจุบันเก่ียวกับการทําเครือ่งหมายแสดงสารต้องห้าม (ไต้หวัน)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元

หน่วย

限用物質及其化學符號

Restricted substances and their 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

Printed circuit board

－ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

控制面板

Control panel

－ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

墨水匣

Cartridge

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

掃描器 組件

Scanner assembly

－ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

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

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

reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝◯〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

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

presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: 〝－〞 indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
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若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫面

上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 

product, and then follow the onscreen instructions.
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ตารางสาร/ธาตท่ีุเป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จีน) 

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

外壳和托盘 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电线 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

印刷电路板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

打印系统 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

显示器 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

喷墨打印机墨盒 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

驱动光盘 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

扫描仪 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

网络配件 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电池板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

自动双面打印系统 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

外部电源 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

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

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

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

การจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Украïна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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การจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 

substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, 

mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations 

exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions 

set in Schedule 2 of the Rule.

ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (ตรุกี)

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.

ข้อมลูสําหรับผู้ ใช้เก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

中国环境标识认证产品用户说明

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

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

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

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

ป้ายประหยัดพลังงานจีน สําหรับเครือ่งพิมพ ์แฟกซแ์ละเครือ่งถา่ยสําเนา
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。

การท้ิงแบตเตอรี่ ในไต้หวัน

กฎระเบียบเก่ียวกับแบตเตอรีข่องสหภาพยโุรป

ผลิตภัณฑน้ี์ประกอบด้วยแบตเตอรีซ่ึง่ใช้เพ่ือรักษาความสมบูรณข์องข้อมลูการต้ังค่าสําหรับนาฬิกาแบบเรยีลไทมห์รอืของผลิตภัณฑ ์และได้
รับการออกแบบมาเพ่ือยืดอายกุารใช้งานของผลิตภัณฑ์ ให้ยาวนานย่ิงข้ึน การบรกิารใดๆ หรอืการเปล่ียนแบตเตอรีน้ี่ควรได้รับการดําเนิน
การจากชา่งเทคนิคฝ่ายบรกิารท่ีผา่นการรับรองแล้วเทา่น้ัน
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ประกาศเก่ียวกับแบตเตอรีสํ่าหรับบราซลิ
A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

ประกาศเก่ียวกับวัสดท่ีุมีสารเปอรค์ลอเรตของมลรัฐแคลิฟอรเ์นีย
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.

การกําจัดขยะสําหรับประเทศบราซลิ

Não descarte o produto eletronico em 

lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 

embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, 

podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. 

Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa 

orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento 

comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

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

www.hp.com.br/reciclar
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