
คู่มือผู้ใช้

HP DeskJet Plus Ink Advantage
6400 All-in-One series



ประกาศของบรษัิท HP

ขอ้มลูในค ูม่อืนี้อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

สงวนลขิสทิธ ิ ์ หา้มทาํการผลติซํา้ ดัดแปลงหรอืแปลเอกสารนี้ โดยไม่ ไดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณอั์กษรจาก HP เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายลขิสทิธ ิ ์ การรบัประกัน
สาํหรบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ HP จะระบไุว ้ ในคาํช ีแ้จงเก ี่ยวกับการรบัประกันอยา่งชัดเจนซ ึง่แนบมากับผลติภัณฑแ์ละบรกิารน้ันๆ ขอ้ความท ี่ ไม่ ไดก้ลา่วถงึในท ีน่ี้ ถอืเป็นการรบั
ประกันท ีเ่พ ิม่ข ึน้นอกเหนอืจากท ีก่ลา่วไว ้ ในค ูม่อืนี้ HP จะไมร่บัผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดหรอืความลม้เหลวทางเทคนคิหรอืการแก ้ ไขท ีม่อีย ู่ ในท ีน่ี้

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. 

Microsoft และ Windows เป็นเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเคร ือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ในสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื่นๆ

Mac, OS X, macOS และ AirPrint เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ซ ึง่ไดร้บัการจดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ

ENERGY STAR และเคร ือ่งหมาย ENERGY STAR เป็นเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนท ีห่น่วยงานตัวแทนเพ ื่อปกป้องสภาพแวดลอ้มสหรฐัอเมรกิาเป็นเจา้ของ

Android และ Chromebook เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Google LLC

Amazon และ Kindle เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Amazon.com, Inc. หรอืบรษัิทในเครอื

iOS เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ หรอืเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Cisco ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ และใชง้านภายใต ้ ใบอนุญาต

ขอ้มูลด้านความปลอดภัย

โปรดปฏบัิตติามขอ้ควรระวังอยา่งเครง่ครดั เพ ื่อหลกีเล ี่ยงอันตรายจากไฟ ไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

- อา่นและทาํความเขา้ใจคาํแนะนําทัง้หมดในเอกสารประกอบท ีม่าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์

- ปฏบัิตติามคาํเตอืนและคาํแนะนําทัง้หมดท ีร่ะบไุวบ้นผลติภัณฑ ์

- ถอดสายไฟออกจากเตา้รบัท ีผ่นังทกุครัง้กอ่นทาํความสะอาด

- หา้มตดิตัง้หรอืใชผ้ลติภัณฑน์ี้ ใกลนํ้า้หรอืขณะตัวเปียก

- ตดิตัง้ผลติภัณฑอ์ยา่งม่ันคงบนพ ืน้ท ีเ่รยีบเสมอกัน

- ตดิตัง้ผลติภัณฑ ์ในท ีท่ ีเ่หมาะสม เพ ื่อใหส้ายไฟ ไมร่ะเกะระกะและไมเ่กดิความเสยีหาย

- หากผลติภัณฑท์าํงานผดิปกต ิโปรดดทู ี ่การแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 81

- ไมม่สีว่นประกอบภายในใดๆ ในอปุกรณน์ีท้ ีผ่ ู้ ใชจ้ะสามารถซอ่มแซมได ้ใหข้อความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ท ีบ่รกิารท ีม่คีวามเช ีย่วชาญเทา่น้ัน



สารบัญ

1  ชิน้สว่นต่างๆ ของเครือ่งพิมพ ์.............................................................................................................................. 1

ภาพรวมเคร ือ่งพมิพ ์ ...................................................................................................................................................  2
ปุ่ ม ...........................................................................................................................................................................  4
พมิพร์ายงานจากแผงควบคมุ .......................................................................................................................................  7
ไฟบนขอบหนา้จอ และไฟสถานะ ...................................................................................................................................  8
โหมดเงยีบ ...............................................................................................................................................................  13
ปิดอัตโนมัต ิ.............................................................................................................................................................  14
โหมดสลปี ................................................................................................................................................................ 15
ปรบัแสงไฟหรอืระดับเสยีงของเคร ือ่งพมิพ ์ ...................................................................................................................  16

2  ใสวั่สดุพิมพแ์ละกระดาษ ................................................................................................................................... 17

การใสวั่สดพุมิพ ์ ........................................................................................................................................................ 18
การวางตน้ฉบับ ........................................................................................................................................................  21
เปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ ........................................................................................................  23
ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ .................................................................................................................................  24

3  การเชื่อมต่อเครือ่งพิมพ ์...................................................................................................................................  25

เช ื่อมตอ่โดยใชแ้อป HP Smart ...................................................................................................................................  26
เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชเ้ราเตอร ์ .....................................................................................................................  27
เช ื่อมตอ่ระบบไรส้ายโดยไมม่เีราเตอร ์ ............................................................................................................................  30
การเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่ ..................................................................................................................................  34
การตัง้คา่ระบบไรส้าย ................................................................................................................................................  35
เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้าย) ........................................................  36
เคลด็ลับในการตัง้คา่และการใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ไรส้าย ....................................................................................................  37

4  เครือ่งมอืการจัดการเครือ่งพิมพ ์.........................................................................................................................  38

ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา ...................................................................................  39
เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ......................................................................... 40
ซอฟตแ์วรก์ลอ่งเคร ือ่งมอื (Windows) ........................................................................................................................  41
Embedded Web Server ........................................................................................................................................  42
การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์ ..............................................................................................................................................  44

THWW iii



5  Print (พิมพ)์ .................................................................................................................................................  45

พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart ......................................................................................................................................  46
พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่.........................................................................................................................................  47
พมิพด์ว้ย Print Anywhere ......................................................................................................................................  48
พมิพ โ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์ ...........................................................................................................................................  49
เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์ ............................................................................................................................  54

6  จัดการตลับหมกึพิมพ ์....................................................................................................................................... 56

ขอ้มลูเก ี่ยวกับตลับหมกึและหัวพมิพ ์ ...........................................................................................................................  57
ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ ...............................................................................................................................  58
การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพ ์ ...................................................................................................................................  59
การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ ..........................................................................................................................................  60
ใช ้ โหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีว ....................................................................................................................................... 62
ขอ้มลูการรบัประกันตลับหมกึ ..................................................................................................................................... 63
เคลด็ลับเก ี่ยวกับการใชห้มกึพมิพ ์ ................................................................................................................................  64

7  ทําสาํเนา สแกน และแฟกซเ์คล่ือนท่ี ....................................................................................................................  65

ทาํสาํเนาและสแกนดว้ย HP Smart ............................................................................................................................  66
ทาํสาํเนาจากเคร ือ่งพมิพ ์ ............................................................................................................................................ 68
การสแกน ...............................................................................................................................................................  69
เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน ..............................................................................................................  73
แฟกซเ์คล ื่อนท ี ่......................................................................................................................................................... 74

8  บรกิารบนเว็บ .................................................................................................................................................  75

บรกิารทางเวบ็คอือะไร ...............................................................................................................................................  76
การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ............................................................................................................................................. 77
การพมิพง์านดว้ย HP ePrint .....................................................................................................................................  48
การลบบรกิารทางเวบ็ ................................................................................................................................................  80

9  การแก้ ไขปัญหา ............................................................................................................................................. 81

ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart .................................................................................................................................  82
รบัความชว่ยเหลอืในค ูม่อืนี้ ......................................................................................................................................... 83
ทาํความเขา้ใจรายงานเคร ือ่งพมิพ ์ .............................................................................................................................  106
การแก ้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเวบ็ ........................................................................................................................... 108
ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์ .............................................................................................................................................  109
คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน .............................................................................................................  112
ฝ่ายสนับสนุนของ HP .............................................................................................................................................  113

10  HP EcoSolutions (โซลูชนัรกัษส์ิง่แวดล้อมของ HP) ...........................................................................................  115

โหมดประหยัดพลังงาน ............................................................................................................................................ 116

iv THWW



ภาคผนวก A  ขอ้มูลทางเทคนิค ............................................................................................................................ 117

ประกาศจากบรษัิท HP ............................................................................................................................................  118
ลักษณะเฉพาะ ......................................................................................................................................................  119
ประกาศขอ้บังคับ .................................................................................................................................................... 121
โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม .....................................................................................................  127

ดัชนี .............................................................................................................................................................  136

THWW v



vi THWW



1 ชิน้สว่นต่างๆ ของเครือ่งพิมพ ์

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ภาพรวมเคร ือ่งพมิพ ์

● ปุ่ ม 

● พมิพร์ายงานจากแผงควบคมุ

● ไฟบนขอบหนา้จอ และไฟสถานะ

● โหมดเงยีบ

● ปิดอัตโนมัต ิ

● โหมดสลปี

● ปรบัแสงไฟหรอืระดับเสยีงของเคร ือ่งพมิพ ์
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ภาพรวมเครือ่งพิมพ ์
● มมุมองดา้นบนและดา้นหนา้

● ภาพดา้นหลัง

มุมมองด้านบนและด้านหน้า

คุณสมบัติ คําอธบิาย

1 ฝาปิดสแกนเนอร ์

2 แผน่ปิดดา้นใน

3 ถาดรบักระดาษ

4 ตัวปรบัความกวา้งกระดาษของตัวป้อนกระดาษ

5 ถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

6 ตัวปรบัความกวา้งกระดาษ

7 ถาดกระดาษ

8 ชอ่งถาดกระดาษ

9 ตลับหมกึพมิพ ์

10 แผงควบคมุ

11 แกนเล ื่อนของถาดรบักระดาษออก (หรอืท ีเ่รยีกวา่แกนเล ื่อนของถาดกระดาษ)

12 ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

13 กระจกสแกนเนอร ์
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ภาพด้านหลัง

1 การเช ื่อมตอ่สายไฟ

2 ปุ่ ม Wi-Fi

3 ปุ่ ม เปิด/ปิด

4 พอรต์ USB

5 ถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ
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ปุ่ม 
● ปุ่ มบนแผงควบคมุ

● ปุ่ มท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

● การกดปุ่ มรว่มกัน

ปุ่มบนแผงควบคุม

คุณลักษณะ คําอธบิาย

1  (ไฟแสดงสถานะระบบไรส้าย): ตดิสวา่งสนํีา้เงนิ แสดงถงึสถานะการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์ ตดิสวา่งนิ่งขณะ

เช ื่อมตอ่ กะพรบิขณะไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่

2
 (ปุ่ ม กลับส ูก่ารทาํงาน): เม ื่อไฟตดิสวา่ง ใหก้ดเพ ื่อกลับส ูก่ารทาํงานหลังจากหยดุชะงัก (เชน่ หลังจากใสก่ระดาษหรอืดงึ

กระดาษท ีต่ดิออก)

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่คาํเตอืนเคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 101

3
 (เร ิม่ทาํสาํเนาขาวดาํ): ตดิสวา่งสขีาว เร ิม่งานทาํสาํเนาขาวดาํ ในการเพ ิม่จาํนวนสาํเนา ใหก้ดปุ่ มหลายๆ ครัง้

4
 (ไฟแสดงสถานะตัวนับจาํนวน): ใชแ้สดงจาํนวนสาํเนาและรหัสขอ้ผดิพลาด (ตดิสวา่งสขีาว)

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่คาํเตอืนเคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 101

5
 (ไฟแสดงสถานะขอ้ผดิพลาดของอปุกรณป้์อนกระดาษ): ไอคอนเตอืนสาํหรบัแสดงขอ้ผดิพลาดของอปุกรณป้์อนกระดาษ 

เชน่ กระดาษตดิ หรอือปุกรณ ์ไมด่งึกระดาษ
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คุณลักษณะ คําอธบิาย

6
 (เร ิม่ทาํสาํเนาส)ี: ตดิสวา่งเป็นส ีเปล ี่ยนสชีา้ๆ เร ิม่งานทาํสาํเนาส ีในการเพ ิม่จาํนวนสาํเนา ใหก้ดปุ่ มหลายๆ ครัง้

7
 (ปุ่ ม ยกเลกิ): เม ื่อไฟตดิสวา่ง กดเพ ื่อหยดุการดาํเนนิงานปัจจบัุน

8
 (ปุ่ ม ขอ้มลู): พมิพห์นา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อแสดงสถานะปัจจบัุน

หากไฟกะพรบิเป็นสขีาว ใหก้ดเพ ื่อยนืยันวา่ตอ้งการเช ื่อมตอ่จากอปุกรณอ์ื่น

ปุ่มท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์

 (การเช ื่อมตอ่แหลง่จา่ยไฟ)
ใชส้ายไฟท ี ่HP ใหม้าเทา่น้ัน

 (ปุ่ มเปิด/ปิด) กดเพ ื่อเปิดหรอืปิดการทาํงานของเคร ือ่งพมิพ ์

 (พอรต์ USB)
ใชส้าย USB ในการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บอปุกรณเ์คร ือ่งอ ื่นๆ

 (ปุ่ ม Wi-Fi)
● กดเพ ื่อ้เปิดหรอืปิดความสามารถในการใชง้านแบบไรส้ายกับเราเตอรห์รอืจดุเช ื่อมตอ่ของเคร ือ่งพมิพ ์

● กดคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเป็นการตัง้คา่เร ิม่ตน้ และยังเป็นการเปล ี่ยน
เคร ือ่งพมิพก์ลับเขา้ส ู่ โหมดการตัง้คา่ การเช ื่อมตอ่ไรส้ายอัตโนมัต ิ(AWC) เคร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งอย ู่ ในโหมดการ
ตัง้คา่ AWC เพ ื่อเช ื่อมตอ่กับแอป HP Smart และเครอืขา่ยของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่
โดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 26

การกดปุ่มรว่มกัน

ฟังกช์นั การกดปุ่มรว่มกัน คําแนะนํา

รเีซต็เครอืขา่ย Wi-Fi Auto Wireless Connect 
(AWC)

กดปุ่ ม Wi-Fi คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อคนืคา่การตัง้คา่เครอื
ขา่ยเป็นการตัง้คา่เร ิม่ตน้ และยังเป็นการเปล ี่ยนเคร ือ่งพมิพก์ลับเขา้
ส ู่ โหมดการตัง้คา่ การเช ื่อมตอ่ไรส้ายอัตโนมัต ิ(AWC)

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

กดปุ่ ม Wi-Fi และปุ่ มเปิด/ปิดท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพค์า้งไวส้าม
วนิาท ี

เขา้ส ู่ โหมด PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS) และ
พมิพห์นา้เอกสารโดยใชร้หัส PIN  + 

กดปุ่ ม ขอ้มลู คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อให ้ ไฟปุ่ มทัง้หมดตดิ
สวา่ง จากน้ันกดปุ่ ม ขอ้มลู และ กลับส ูก่ารทาํงาน พรอ้มกันคา้งไว ้
หา้วนิาท ี

เปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct
 +  + 

กดปุ่ ม ขอ้มลู คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อให ้ ไฟปุ่ มทัง้หมดตดิ
สวา่ง จากน้ันกดปุ่ มขอ้มลู ยกเลกิ และกลับส ูก่ารทาํงานพรอ้มกัน
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ฟังกช์นั การกดปุ่มรว่มกัน คําแนะนํา

ทาํการรเีซต็ผลติภัณฑอ์ยา่งสมบรูณ ์ การรเีซต็ผลติภัณฑอ์ยา่งสมบรูณ ์จะลา้งขอ้มลูสว่นบคุคล การตัง้
คา่ และขอ้มลูเครอืขา่ยทัง้หมดจากเคร ือ่งพมิพ ์

ขณะท ีเ่ปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวอ้ยา่ง
นอ้ยหา้วนิาท ี

คนืคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน  + 
การคนืคา่เคร ือ่งพมิพก์ลับเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน จะเป็นการลบ
การตัง้คา่และฟังกชั์นทัง้หมดท ีตั่ง้คา่ไวบ้นเคร ือ่งพมิพก์อ่นหนา้นี้

ออก

ขณะท ีฝ่าชอ่งใสต่ลับหมกึเปิดอย ู ่ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi และปุ่ มเปิด/ปิด
คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ี
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พิมพร์ายงานจากแผงควบคุม

หมายเหตุ: กอ่นพมิพร์ายงาน ใหก้ด  (ปุ่ มขอ้มลู) คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อให ้ ไฟปุ่ มทัง้หมดบนแผงควบคมุตดิสวา่ง 

จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําในตาราง

รายงานเครือ่งพิมพ ์ วิธกีารพิมพ ์ คําอธบิาย

หนา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์
กด 

สาํหรบัรายงานนี้ ไมต่อ้งกดปุ่ ม ขอ้มลู คา้งไวส้าม
วนิาทกีอ่น

หนา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพจ์ะใหข้อ้มลูสรปุเก ี่ยวกับรายละเอยีดตา่งๆ ของ
เคร ือ่งพมิพแ์ละสถานะปัจจบัุน

สถานะทัว่ไปของเครอืขา่ย, Wi-Fi Direct และการพมิพผ์า่นอปุกรณ ์
เคล ื่อนท ี ่จะรวมอย ู่ ในรายงานนี้เป็นหลัก

รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพ ์
กด  และ  พรอ้มกัน

รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพจ์ะใหข้อ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์ในปัจจบัุน สถานะ
ตลับหมกึหรอืเหตกุารณล์า่สดุ และยังสามารถชว่ยแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยว
กับเคร ือ่งพมิพ ์ไดด้ว้ย

รายงานการทดสอบเครอืขา่ยไร ้
สาย และหนา้การกาํหนดคา่เครอื
ขา่ย

กด  และ  พรอ้มกัน
รายงานการทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายจะแสดงผลการวเิคราะหส์ถานะ
ของเครอืขา่ยไรส้าย ความแรงของสญัญาณระบบไรส้าย เครอืขา่ยท ี่

ตรวจพบ และอื่นๆ อกีมากมาย

หนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ยจะแสดงสถานะของเครอืขา่ย ช ื่อโฮสต ์
ช ื่อเครอืขา่ย และอื่นๆ

ค ูม่อืการตดิตัง้ฉบับยอ่ระบบไร ้
สาย กด 

ค ูม่อืการเร ิม่ตน้ระบบไรส้ายอยา่งรวดเรว็แสดงคาํแนะนําแบบทลีะขัน้
ตอนเพ ื่อชว่ยคณุในการตัง้คา่การเช ื่อมตอ่ไรส้าย

ค ูม่อื Wi-Fi Direct
กด  และ  พรอ้มกัน

ค ูม่อื Wi-Fi Direct แสดงคาํแนะนําเพ ื่อชว่ยคณุตัง้คา่และใช ้Wi-Fi 
Direct

รายงานบรกิารทางเวบ็
กด 

ข ึน้อย ูกั่บสถานะบรกิารทางเวบ็ รายงานบรกิารทางเวบ็แสดงคาํแนะนํา
ตา่งๆ เพ ื่อชว่ยคณุเปิดบรกิารทางเวบ็ ตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ หรอืแก ้ ไข
ปัญหาการเช ื่อมตอ่ และอื่นๆ อกีมากมาย

รายงานคณุภาพการพมิพ ์  หากตอ้งการพมิพร์ายงานการวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ:์

● Embedded web server (EWS): คลกิแทบ็ เคร ือ่งมอื แลว้
คลกิ กลอ่งเคร ือ่งมอืคณุภาพการพมิพ ์ ใน ยทูลิติ,ี จากน้ันคลกิ
ปุ่ ม รายงานคณุภาพการพมิพ ์

● แอป HP Smart (Win10): ในการตัง้คา่ เคร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ 
รายงานเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิ การวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ 
จากน้ันคลกิ พมิพ ์
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ไฟบนขอบหน้าจอ และไฟสถานะ
● ภาพรวมของไฟสถานะ

● ไฟบนขอบหนา้จอ 

ภาพรวมของไฟสถานะ

คุณลักษณะ คําอธบิาย

1 ไฟบนขอบหนา้จอ: ไฟอาจตดิสวา่งเป็นสนํีา้เงนิ สขีาว สเีขยีว สเีหลอืง หรอืสมีว่ง เพ ื่อแสดงสถานะตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดขูอ้มลู
เพ ิม่เตมิไดจ้ากหัวขอ้ถัดไป

2 ไฟแสดงสถานะ ฝาครอบตลับหมกึพมิพ:์ ไฟฝาครอบตลับหมกึพมิพจ์ะเป็นแถบหลอดไฟเรยีงเป็นเสน้โคง้ ท ีอ่ย ูบ่รเิวณมมุขวาบน เม ื่อ
ตดิสวา่ง จะแสดงถงึขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับหมกึ

ไฟแสดงสถานะตลับหมกึ: ตลับหมกึสดีาํและหมกึส ีจะม ีไฟแสดงสถานะของแตล่ะอัน ซ ึง่จะกะพรบิเพ ื่อแสดงขอ้ผดิพลาด เปิดฝาชอ่ง
เพ ื่อตรวจสอบปัญหา สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่คาํเตอืนเคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 101

3 ไฟถาดกระดาษ: ไฟถาดกระดาษจะกะพรบิทางดา้นขวาของแผงควบคมุ ท ีด่า้นขา้ง เหนอืขอบถาดกระดาษ เม ื่อตดิสวา่ง จะแสดงถงึขอ้
ผดิพลาดหรอืคาํเตอืนเก ี่ยวกับวัสดพุมิพ ์ เชน่ ขนาดวัสดพุมิพ ์ไมต่รงกัน ความกวา้งกระดาษไมต่รงกัน หรอืความยาวกระดาษไมต่รง
กัน สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่คาํเตอืนเคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 101

ไฟบนขอบหน้าจอ
เคร ือ่งพมิพ ์ ไฟบนขอบหนา้จอ จะมแีถบไฟขนาดใหญอ่ย ูท่ ีด่า้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์ ไฟเหลา่นีจ้ะแจง้ใหท้ราบถงึสถานะตา่งๆ ของ
เคร ือ่งพมิพด์ว้ยสแีละการเคล ื่อนไหว

ตาราง 1-1  ไฟบนขอบหน้าจอ - สมีว่ง

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟตดิสวา่งเป็นสมีว่งแลว้ว ิง่จากตรงกลางออกไปดา้นขา้ง วนซํา้ๆ เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดตัง้คา่ Wi-Fi กาํลังรอแอป HP Smart หรอื HP 
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อทาํการเช ื่อมตอ่ รปูแบบแสงไฟนีห้มายความวา่
เคร ือ่งพมิพข์องคณุกาํลังสง่สญัญาณ และพรอ้มท ีจ่ะเช ื่อมตอ่เพ ื่อทาํการตัง้คา่

ดาํเนนิการตัง้คา่ใหเ้สรจ็โดยใชแ้อป HP Smart หรอื HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
เคร ือ่งพมิพจ์ะคงอย ู่ ในโหมดตัง้คา่ Wi-Fi เป็นเวลาสองชัว่โมง หากตอ้งการ
รเีซต็โหมดตัง้คา่ Wi-Fi ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์
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ตาราง 1-1  ไฟบนขอบหน้าจอ - สมีว่ง (ต่อ)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟจะตดิสวา่งเป็นสมีว่งท ีต่รงกลาง เคร ือ่งพมิพก์าํลังเช ื่อมตอ่กับแอป HP Smart และจะคงอย ู่ ในสถานะนี้จ่นกวา่
ขอ้มลูประจาํตัวสาํหรบัเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยจะถกูสง่ผา่นไปยังเคร ือ่งพมิพ ์ หลัง
จากไม่ ใชง้านเป็นเวลาสามนาท ีเคร ือ่งพมิพจ์ะกลับเขา้ส ูส่ถานะรอ

ขอบดา้นนอกของแถบไฟกะพรบิสมีว่งเป็นจังหวะ วนซํา้ เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย และอย ูร่ะหวา่งดาํเนนิการโหมดปุ่ มกด 
WPS

ไฟสเีหลอืงกะพรบิตรงกลาง พรอ้มแถบไฟสมีว่งสองแถบตดิสวา่งนิ่งท ีข่อบดา้น
นอก

เกดิขอ้ผดิพลาดข ึน้ระหวา่งการใชง้านโหมดปุ่ มกด WPS

ตาราง 1-2  ไฟบนขอบหน้าจอ - สเีหลือง

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

ไฟตดิสวา่งเป็นสเีหลอืงบนแถบไฟขนาดใหญ่ มคีาํเตอืนหรอืขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับการบลอ็กเคร ือ่งพมิพ ์ หากตอ้งการขอ้มลู
เพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับไฟสเีหลอืง ไฟบนขอบหนา้จอ สาเหตแุละการแก ้ ไขปัญหา 
โปรดดทู ี ่คาํเตอืนเคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 101 เม ื่อ
เคร ือ่งพมิพอ์อกจากสถานะขอ้ผดิพลาด ไฟสเีหลอืงตรงกลางจะเปล ี่ยนเป็นส ี
เขยีว

แถบไฟจะตดิสวา่งเป็นสเีหลอืงไล่ ไปทางขอบ จากน้ันจะเปล ี่ยนเป็นสเีขยีว เคร ือ่งพมิพถ์กูสัง่คนืคา่เป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงานและจะรสีตารท์โดยอัตโนมัติ
หลังจากดาํเนนิการเสรจ็
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ตาราง 1-2  ไฟบนขอบหน้าจอ - สเีหลือง (ต่อ)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟกะพรบิถ ี่ๆ เป็นสเีหลอืง เกดิขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ ไฟ LED ทัง้หมดบนเคร ือ่งพมิพก์ะ
พรบิถ ี่ๆ ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันเปิดใหมอ่กีครัง้เพ ื่อแก ้ ไขปัญหา

กะพรบิถ ี่ๆ เป็นสเีหลอืงสามครัง้บรเิวณตรงกลางของแถบไฟ ขณะนี้กดปุ่ มปิดใชง้านอย ู่

ตาราง 1-3  ไฟบนขอบหน้าจอ - น้ําเงิน

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟเคล ื่อนท ีเ่ป็นจังหวะสนํีา้เงนิเขา้หาตรงกลาง จบดว้ยแถบไฟขนาดเลก็
หนึ่งดวงตดิสวา่งเป็นสนํีา้เงนิ

Wi-Fi Direct จะถกูเปิดไวต้ามคา่เร ิม่ตน้สาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ และ
สามารถเปิดอกีครัง้ได ้โดยการกดปุ่ มจากแผงควบคมุ

คําแนะนํา: หากตอ้งการเปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ให ้

กด  คา้งไวจ้นกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดจะตดิสวา่ง จากน้ันกด 

 และ  พรอ้มกัน

แถบไฟเคล ื่อนท ีเ่ป็นจังหวะสนํีา้เงนิเขา้หาตรงกลาง จบดว้ยแถบไฟขนาดเลก็ตดิ
สวา่งเป็นสเีหลอืงตรงกลาง

ปิด Wi-Fi Direct โดยการกดปุ่ มจากแผงควบคมุ

คําแนะนํา: หากตอ้งการปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ให ้

กด  คา้งไวจ้นกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดจะตดิสวา่ง จากดน้ันกด , 

 และ  พรอ้มกัน

แถบไฟตดิสวา่งเป็นสนํีา้เงนิและเคล ื่อนท ี่ ไปทางขอบ กะพรบิสเีหลอืงเป็น
จังหวะตรงกลาง

เคร ือ่งพมิพส์ญูเสยีการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดในการเช ื่อมตอ่
ระหวา่งการตัง้คา่
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ตาราง 1-3  ไฟบนขอบหน้าจอ - น้ําเงิน (ต่อ)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟกะพรบิเป็นสนํีา้เงนิและสเีหลอืงถ ี่ๆ สามครัง้ท ีต่รงกลาง เช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct ครบจาํนวนอปุกรณส์งูสดุหา้เคร ือ่งแลว้ หากตอ้งการใช ้
งาน Wi-Fi Direct จากอปุกรณเ์คร ือ่งอ ื่นๆ คณุตอ้งตัดการเช ื่อมตอ่อปุกรณท์ ี่

เช ื่อมตอ่อย ู่ ในปัจจบัุน

แถบไฟกะพรบิเป็นจังหวะสนํีา้เงนิจากตรงกลาง จบดว้ยแถบไฟตดิสวา่งเป็นส ี
เขยีว วนซํา้

เคร ือ่งพมิพก์าํลังทาํการยนืยันตัวเอง เม ื่อถกูอปุกรณ ์iOS ทรกิเกอรผ์า่นการตัง้
คา่เคร ือ่งพมิพ ์

ตาราง 1-4  ไฟบนขอบหน้าจอ - สขีาว

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟตดิสวา่งเป็นสนํีา้เงนิ-ขาวท ีต่รงกลาง เคร ือ่งพมิพว์า่งอย ูแ่ละเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย คอมพวิเตอร ์
หรอืแอป HP Smart เช ื่อมตอ่โดยตรงกับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใช ้Wi-Fi 
Direct

THWW ไฟบนขอบหนา้จอ และไฟสถานะ 11



ตาราง 1-4  ไฟบนขอบหน้าจอ - สขีาว (ต่อ)

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟกะพรบิเป็นจังหวะสขีาวและเคล ื่อนท ีอ่อกดา้นนอก แถบไฟตดิสวา่งระหวา่งการพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพก์าํลังประมวลผลและกาํลังพมิพง์านพมิพ ์

แถบไฟกะพรบิเป็นจังหวะสขีาวท ีต่รงกลาง วนซํา้ เคร ือ่งพมิพก์าํลังประมวลผลงานสแกน

ตาราง 1-5  ไฟบนขอบหน้าจอ - สเีขียว

ลักษณะของไฟ คําอธบิาย

แถบไฟตดิสวา่งเป็นสเีขยีวทัง้หมด แลว้เปล ี่ยนเป็นรปูแบบไฟอื่นๆ ท ีเ่ก ี่ยวขอ้ง 
(ตัง้คา่ ไมท่าํงาน และอื่นๆ ) ตดิสวา่งเป็นสเีขยีวแลว้คอ่ยๆ ดับลงเม ื่อปิดเคร ือ่ง

เคร ือ่งพมิพก์าํลังเปิดหรอืปิด อยา่ถอดปลัก๊สายไฟจนกวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะเปิดหรอื
ปิดเสรจ็

กะพรบิเป็นจังหวะสเีขยีวท ีต่รงกลางของแถบไฟ เคร ือ่งพมิพก์าํลังอัปเดตเฟิรม์แวร ์ หรอือย ู่ ในโหมดอัปเดต อาจเกดิหนึ่งใน
ปัญหาตอ่ไปนีข้ ึน้:

● เคร ือ่งพมิพก์าํลังดาวน ์โหลดการอัปเดต

● อย ูร่ะหวา่งการอัปเดต

● เกดิขอ้ผดิพลาดในการอัปเดตข ึน้ เคร ือ่งพมิพจ์ะรสีตารท์และพยายาม
อัปเดตในภายหลัง

หมายเหตุ: จะตอ้งเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ไว ้ ในระหวา่งกระบวนการอัปเดต อยา่
ถอดปลัก๊สายไฟกอ่นท ีก่ารอัปเดตจะเสรจ็สมบรูณ ์
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โหมดเงียบ
โหมดเงยีบทาํใหพ้มิพช์า้ลง เนื่ องจากตอ้งลดระดับเสยีงโดยรวมโดยไม่ ใหส้ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ โหมดเงยีบใช ้ ไดเ้ฉพาะ
งานพมิพค์ณุภาพ ดีกวา่ บนกระดาษธรรมดาเทา่น้ัน ในการลดเสยีงพมิพ ์ ใหเ้ปิดโหมดเงยีบ ในการพมิพท์ ีค่วามเรว็ปกต ิใหปิ้ดโหมด
เงยีบ โหมดเงยีบจะปิดใชง้านในคา่เร ิม่ตน้

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

หากต้องการเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจากอุปกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา 
ในหนา้ 39

2. แตะภาพเคร ือ่งพมิพบ์น หน้าจอหลัก

3. แตะ โหมดเงียบ จากน้ันเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่

การเปิดหรอืปิดโหมดเงียบจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่) 

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

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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ปิดอัตโนมัติ
คณุลักษณะนีจ้ะปิดเคร ือ่งพมิพห์ลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน ปิดอัตโนมัติ จะปิดการทํางาน
ท้ังหมดของเครือ่งพิมพ ์ดังน้ันคุณจึงต้องกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการทํางานของเครือ่งพิมพอี์กครัง้ หาก
เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนคณุลักษณะการประหยัดพลังงานนี้ ปิดอัตโนมัต ิเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านโดยอัตโนมัตขิ ึน้อย ูกั่บความสามารถ
ของเคร ือ่งพมิพแ์ละตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่ แมว้า่จะปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิแลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู ่โหมดประหยัดพลังงาน 
ในหนา้ 116 หลังจากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลา 5 นาทเีพ ื่อชว่ยประหยัดพลังงาน

● ปิดอัตโนมัต ิน้ันจะเปิดการใชง้านอยต่ลอดถา้หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถใชง้านดา้นเครอืขา่ยหรอืแฟ็กซ ์ ได ้

● ปิดอัตโนมัต ิปิดใชง้านเม ื่อเปิดระบบไรส้ายหรอื Wi-Fi Direct หรอืเม ื่อเคร ือ่งพมิพท์ ีม่แีฟกซ ์ USB หรอืเครอืขา่ย Ethernet 
สรา้งการเช ื่อมตอ่แฟกซ ์ USB หรอืเครอืขา่ย Ethernet
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โหมดสลีป
การใชพ้ลังงานจะลดลงเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดสลปี หลังจากการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ในครัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดสลปี
หลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนานหา้นาท ีใชแ้อป HP Smart ในการเปล ี่ยนระยะเวลาท ี่ ไมม่กีารใชง้าน กอ่นท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมด
สลปี โดยเลอืก การต้ังคา่ขั้นสูง นอกจากนี้คณุยังสามารถเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่นี้ ได ้ผา่นเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังของเคร ือ่งพมิพ ์ 
โดยดาํเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

การเปล่ียนเวลาเขา้สู ่ โหมดสลีป

1. เปิด Embedded Web Server (EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

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

หมายเหตุ: หากระบบสอบถามรหัสผา่น ใหป้้อน PIN จากฉลากท ีต่ดิอย ูบ่นเคร ือ่งพมิพข์องคณุ โดยอาจอย ู่ ใกลกั้บบรเิวณ
ชอ่งใสต่ลับหมกึดา้นในเคร ือ่งพมิพ ์ หรอือย ูด่า้นหลัง ดา้นขา้ง หรอืใตเ้คร ือ่งพมิพ ์

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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ปรบัแสงไฟหรอืระดับเสยีงของเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถปรบัความสวา่งของไฟของเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืระดับเสยีงของเอฟเฟกตเ์สยีงไดต้ามสภาพแวดลอ้มและความจาํเป็นในการ
ใชง้านของคณุ

หากต้องการปรบัไฟหรอืระดับเสยีงของเครือ่งพิมพจ์ากอุปกรณ ์Android หรอื iOS ของคุณ

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา 
ในหนา้ 39

2. แตะภาพเคร ือ่งพมิพบ์น หน้าจอหลัก

3. คน้หาและเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่จาก การกําหนดลักษณะ
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2 ใสวั่สดุพิมพแ์ละกระดาษ

● การใสวั่สดพุมิพ ์

● การวางตน้ฉบับ

● เปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ

● ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ
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การใสวั่สดุพิมพ ์
วิธี ใสก่ระดาษ

1. เปิดถาดกระดาษ

2. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบของถาดกระดาษ

3. ใสปึ่กกระดาษขนาดปกตหิรอืกระดาษภาพถา่ยลงไปตรงกลางถาดกระดาษ โดยหันดา้นขอบสัน้เขา้หาเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบั
กระดาษภาพถา่ย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดค้วํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง จากน้ันเล ื่อนปึกกระดาษเขา้ไปจนสดุ
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4. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบซา้ยและขวาของกระดาษขนาดปกตหิรอืกระดาษภาพถา่ย จนกวา่จะชนกับขอบทัง้
สองดา้น

5. ปิดถาดกระดาษ

การใสซ่องจดหมาย

1. เปิดถาดกระดาษ
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2. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบของถาดกระดาษ

3. ใสซ่องจดหมายอยา่งนอ้ยหนึ่งซองเขา้ไป ในบรเิวณตรงกลางของถาดกระดาษ แลว้เล ื่อนปึกซองจดหมายเขา้ไปจนสดุ ควรควํา่
ดา้นท ีจ่ะพมิพล์งในเคร ือ่งพมิพ ์

4. เล ื่อนตัวกัน้กระดาษแนวกวา้งเขา้หาขอบซา้ยและขวาของปึกซองจดหมายจนกวา่จะชนกับขอบทัง้สองดา้น

5. ปิดถาดกระดาษ
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การวางต้นฉบับ
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. ใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์
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การป้อนต้นฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ

1. เปิดถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษออก

3. ป้อนตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

4. เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชดิขอบกระดาษ
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เปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบ
เคร ือ่งพมิพส์ามารถตรวจจับได ้ โดยอัตโนมัตวิา่มกีระดาษอย ู่ ในถาดกระดาษหรอืไม ่รวมทัง้ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใสน้ั่นมคีวาม
กวา้งขนาดใหญ ่เลก็ หรอืปานกลาง คณุสามารถเปล ี่ยนขนาดกระดาษใหญ ่ปานกลาง เลก็ ท ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบได ้

หากต้องการเปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบจากอุปกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะภาพเคร ือ่งพมิพบ์น หน้าจอหลัก

3. คน้หาและเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่จากการกาํหนดลักษณะ

หากต้องการเปล่ียนขนาดกระดาษเริม่ต้นท่ีเครือ่งพิมพต์รวจพบจากเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในหนา้ 36

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

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

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับกระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทตา่งๆ กอ่น
จะตัดสนิใจซ ือ้ในปรมิาณมาก แนะนําให ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ เขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตข์อง HP ท ี ่
www.hp.com เพ ื่อดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับกระดาษ HP

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

● เช ื่อมตอ่โดยใชแ้อป HP Smart

● เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชเ้ราเตอร ์

● เช ื่อมตอ่ระบบไรส้ายโดยไมม่เีราเตอร ์

● การเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่

● การตัง้คา่ระบบไรส้าย

● เคร ือ่งมอืการจัดการเคร ือ่งพมิพขั์น้สงู (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่ผา่นระบบไรส้าย)

● เคลด็ลับในการตัง้คา่และการใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ไรส้าย

THWW 25



เชื่อมต่อโดยใชแ้อป HP Smart
หากต้องการต้ังคา่โดยใชแ้อป HP Smart

คณุสามารถใชแ้อป HP Smart ในการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยไรส้ายของคณุได ้แอป HP Smart จะรองรบัการใชง้านบน
อปุกรณ ์iOS, Android, Windows และ macOS สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา 
สแกนและแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 39

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืของคณุน้ันเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายของคณุและคณุทราบรหัสผา่น 
Wi-Fi ของเครอืขา่ยไรส้ายของคณุ

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

หมายเหตุ: HP Smart จะใช ้Bluetooth สาํหรบัการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์ทา่น้ัน ไมส่นับสนุนการพมิพ โ์ดยใช ้Bluetooth

3. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพน้ั์นอย ู่ ในโหมดการตัง้คา่ การเช ื่อมตอ่ไรส้ายอัตโนมัต ิ(AWC) 

ขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดตัง้คา่ AWC, ไฟบนขอบหนา้จอ จะตดิสวา่งเป็นสมีว่ง เคล ื่อนท ีเ่ป็นจังหวะจากตรงกลางออกดา้น
นอก วนซํา้

หากนี่เป็นครัง้แรกท ีค่ณุตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะพรอ้มสาํหรบัการตัง้คา่และอย ู่ ในโหมด AWC ทันทหีลังจากเปิด
เคร ือ่ง เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํการคน้หาแอป HP Smart เพ ื่อทาํการเช ื่อมตอ่อยา่งตอ่เนื่ องภายในสองชัว่โมง จากน้ันจะหยดุคน้หา

หากเลยสองชัว่โมงไปแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  ระบบไรส้าย ท ีด่า้นหลังเคร ือ่งพมิพค์า้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อสัง่ใหเ้คร ือ่งพมิพ ์

กลับเขา้ส ู่ โหมดการตัง้คา่ AWC อกีครัง้

4. เปิดแอป HP Smart จากน้ันดาํเนนิการหนึ่งในรายการตอ่ไปนี้:

● iOS/Android: บนหนา้จอหลัก ใหแ้ตะไอคอนบวก ( ) จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมอ่ย ู่ ในรายการ 

ใหแ้ตะ เพ่ิมเครือ่งพิมพ ์ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ

● Windows และ macOS: บนหนา้จอหลัก ใหแ้ตะไอคอน บวก จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ หากไมพ่บเคร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ
หรอืแตะ ต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์ ใหม ่ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ
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เชื่อมต่อกับเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชเ้ราเตอร ์

คําแนะนํา: หากตอ้งการพมิพค์ ูม่อืใชง้านระบบไรส้ายฉบับยอ่ ใหก้ด  คา้งไวจ้นกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดบนแผงควบคมุจะตดิสวา่ง 

จากน้ันกด  อกีครัง้

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

● เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP

เชื่อมต่อเครือ่งพิมพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS)
กอ่นท ีค่ณุจะสามารถเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ยแบบไรส้ายโดยใช ้WPS ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุมรีายการดังตอ่ไป
นี้:

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

หมายเหตุ:  เคร ือ่งพมิพร์องรบัเฉพาะการเช ื่อมตอ่ระบบ 2.4 GHz หรอื 5 GHz 

● คอมพวิเตอรต์อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ HP 
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ไวบ้นคอมพวิเตอร ์

หากคณุมเีราเตอร ์ WPS ท ีม่ ีโหมดกดปุ่ ม WPS ใหป้ฏบัิตติาม วิธกีารของปุ่มกด หากคณุไมแ่น่ ใจวา่เราเตอรข์องคณุมปีุ่ มกดหรอืไม ่
ใหป้ฏบัิตติามวิธกีารของ PIN

การใชวิ้ธกีารกําหนดคา่ปุ่มกด (PBC)

1. กด  และ  ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพค์า้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อเร ิม่ตน้วธิกีารปุ่ มกด WPS

ไฟบนขอบหนา้จอ แสดงขอบดา้นนอกของแถบไฟกะพรบิสมีว่งเป็นจังหวะ วนซํา้

2. กดปุ่ ม WPS บนเราเตอร ์

หมายเหตุ: เคร ือ่งจะเร ิม่ตัวจับเวลาประมาณสองนาท ี ในขณะท ีก่าํลังเช ื่อมตอ่สญัญาณไรส้าย

หากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ ไฟบนขอบหนา้จอ จะตดิสวา่งเป็นสมีว่งท ีข่อบดา้นนอกของแถบไฟ กะพรบิเป็นสเีหลอืงท ีต่รงกลาง
ของแถบไฟ เพ ื่อแสดงขอ้ผดิพลาด
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การใชวิ้ธกีารของ PIN

1. กด  คา้งไวจ้นกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดบนแผงควบคมุจะตดิสวา่ง จากน้ันกด  และ  เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหา้วนิาท ี

เพ ื่อเร ิม่ตน้วธิกีาร WPS PIN และพมิพห์นา้เอกสารดว้ยรหัส PIN

ไฟบนขอบหนา้จอ แสดงแถบไฟท ีต่ดิสวา่งเป็นสมีว่งบรเิวณใกลข้อบ

2. เปิดซอฟตแ์วรห์รอืยทูลิติ ีก้ารกาํหนดคา่สาํหรบัเราเตอร ์ไรส้ายหรอืสถานแีมข่า่ยไรส้าย แลว้ป้อน WPS PIN

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชย้ทูลิติ ีก้ารกาํหนดคา่ โปรดดขูอ้มลูประกอบท ี่ ใหม้าพรอ้มกับเราเตอรห์รอื
สถานแีมข่า่ยไรส้ายของคณุ

รอประมาณสองนาท ีหากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ แถบไฟจะตดิสวา่งเป็นสขีาวท ีต่รงกลาง

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

● เครอืขา่ยไรส้าย 802.11b/g/n ท ีม่เีราเตอรห์รอืสถานแีมข่า่ยไรส้าย

หมายเหตุ:  เคร ือ่งพมิพร์องรบัเฉพาะการเช ื่อมตอ่ระบบ 2.4 GHz หรอื 5 GHz 

● คอมพวิเตอรต์อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์

● ช ื่อเครอืขา่ย (SSID)

● คยี ์ WEP หรอื วลรีหัสผา่น WPA (หากจาํเป็น)

หากต้องการเชื่อมต่อเครือ่งพิมพข์องคุณโดยใช ้HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows และ macOS)

1. ทาํอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้ โดยข ึน้กับวา่คณุไดต้ดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP แลว้หรอืไม่

ถ้ายังไม่ ได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอร ์

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

b. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

ถ้าได้ติดต้ัง ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์ของ HP ในคอมพิวเตอรแ์ล้ว

a. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ในหนา้ 40

b. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)
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c. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

d. คลกิ เชื่อมต่ออุปกรณ์ ใหม ่จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

2. หลังจากท ีเ่คร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ แถบไฟขนาดใหญข่อง ไฟบนขอบหนา้จอ จะตดิสวา่งเป็นสนํีา้เงนิท ีต่รงกลาง
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เชื่อมต่อระบบไรส้ายโดยไมม่เีราเตอร ์
ดว้ย Wi-Fi Direct คณุสามารถพมิพแ์บบไรส้ายจากคอมพวิเตอร ์ สมารท์โฟน แทบ็เลต็ หรอือปุกรณอ์ื่นท ีม่คีณุสมบัตกิารใชง้าน
แบบไรส้ายได ้โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีม่อีย ู่

แนวทางปฏิบัติ ในการใช ้Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณพ์กพาของคณุไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ีจ่าํเป็นไวแ้ลว้

– หากคณุใชค้อมพวิเตอร ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เอาไว ้

หากคณุยังไม่ ไดต้ดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ไวบ้นคอมพวิเตอร ์ ใหเ้ช ื่อมตอ่กับ Wi-Fi Direct กอ่น แลว้ทาํการตดิ
ตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ เลอืก ระบบไรส้าย เม ื่อมขีอ้ความแสดงข ึน้มาจากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพส์าํหรบั
ประเภทการเช ื่อมตอ่

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

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

● คณุสามารถใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct เดยีวกันไดกั้บคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณพ์กพาสงูสดุหา้เคร ือ่ง

● คณุสามารถใชง้าน Wi-Fi Direct ได ้ ไมว่า่เคร ือ่งพมิพจ์ะเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยโดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ไรส้ายหรอืไม่

● Wi-Fi Direct ไมส่ามารถใช ้ ในการเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอร ์ อปุกรณพ์กพา หรอืเคร ือ่งพมิพกั์บอนิเทอรเ์นต็

หากต้องการเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคุม

▲ บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ด  คา้งไวจ้นกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดจะตดิสวา่ง จากน้ันกด ,  และ  พรอ้ม

กัน

● เม ื่อเปิด Wi-Fi Direct ไฟสนํีา้เงนิจะเคล ื่อนท ีจ่ากขอบเขา้หาตรงกลางของแถบไฟ

● เม ื่อปิด Wi-Fi Direct ไฟสนํีา้เงนิจากเคล ื่อนท ีจ่ากขอบเขา้หาตรงกลางของแถบไฟ จบดว้ยการตดิสวา่งเป็นสเีหลอืง
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หมายเหตุ: หากเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดตัง้คา่ AWC คณุจะไมส่ามารถเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากแผงควบคมุได ้คณุสามารถ

รอจนกวา่จะดาํเนนิการตัง้คา่ AWC เสรจ็ หรอืกดปุ่ ม  ระบบไรส้าย ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อออกจากโหมดการตัง้คา่ 

AWC ได ้

คําแนะนํา: ค ูม่อื Wi-Fi Direct ใหค้าํแนะนําเก ี่ยวกับวธิกีารใชง้าน Wi-Fi Direct หากตอ้งการพมิพค์ ูม่อื ใหก้ด  คา้งไว ้

จนกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดจะตดิสวา่ง จากน้ันกด และ  พรอ้มกัน ค ูม่อือาจไมม่คีรบทกุภาษา

หากต้องการเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากอุปกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา 
ในหนา้ 39

2. แตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันคน้หาและแตะ การต้ังคา่ขั้นสูง

3. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเช ื่อมตอ่กับเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังของเคร ือ่งพมิพ ์

4. ในเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง ใหแ้ตะ เครอืขา่ย > Wi-Fi Direct > สถานะ > แก้ ไขการต้ังคา่

5. เลอืกตัวเลอืกเพ ื่อเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct จากน้ันแตะ ปรบัใช้

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่การรกัษาความปลอดภัยการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ไดท้ ี่
นี่

การต้ังคา่การรกัษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

● หากการรกัษาความปลอดภัยการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct สาํหรบัเคร ือ่งพมิพถ์กูตัง้คา่เป็น กําหนดเอง (การตัง้คา่เร ิม่ตน้) คณุ
จะตอ้งดาํเนนิการตามหนึ่งในรายการตอ่ไปนี้ เพ ื่อเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพจ์ากบนอปุกรณม์อืถอืหรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ

– หาก  (ปุ่ มขอ้มลู) กะพรบิเป็นสขีาว ใหก้ดภายใน 30 วนิาท ี

– ถา้เคร ือ่งพมิพพ์มิพห์นา้ท ีม่รีหัส PIN ออกมา ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําในหนา้น้ัน
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คําแนะนํา:

● และคณุยังสามารถเปิด Wi-Fi Direct หรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่การรกัษาความปลอดภัยการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct จาก EWS ได ้
อกีดว้ย หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใช ้EWS โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

● หากตอ้งการคน้หาช ื่อและรหัสผา่นของ Wi-Fi Direct ใหก้ด  (ปุ่ มขอ้มลู) เพ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์

● ไฟบนขอบหนา้จอ จะแสดงสถานะของ Wi-Fi Direct สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ไฟบนขอบหนา้จอ ในหนา้ 8

การพิมพจ์ากอุปกรณพ์กพาท่ีเปิดใชง้านไรส้ายได้ท่ีรองรบั Wi-Fi Direct

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ปลัก๊อนิ HP Print Service เวอรชั์นลา่สดุไวบ้นอปุกรณม์อืถอืของคณุ (ในกรณีท ี่ ใชอ้ปุกรณ ์
Android) คณุสามารถดาวน ์โหลดปลัก๊อนินี้ ไดจ้ากรา้นคา้แอปพลเิคชัน Google Play

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

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

3. จากอปุกรณพ์กพาของคณุ เลอืกเอกสารจากแอพพลเิคชันท ี่ ใชง้านการพมิพ ์ได ้จากน้ันเลอืกตัวเลอืกเพ ื่อพมิพเ์อกสาร

รายการเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่รอ้มใชง้านจะปรากฏข ึน้

4. จากรายการเคร ือ่งพมิพท์ ีพ่รอ้มใชง้าน เลอืกช ื่อ Wi-Fi Direct ท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**- HP DeskJet Plus Ink 
Advantage 6400 series (โดยท ี ่** เป็นอักขระเฉพาะท ีร่ะบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

5. พมิพเ์อกสารของคณุ

การพิมพจ์ากอุปกรณพ์กพาท่ีเปิดใชง้านไรส้ายได้ท่ี ไมร่องรบั Wi-Fi Direct

ตรวจสอบวา่คณุไดต้ดิตัง้แอพสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใช ้ ไดกั้บอปุกรณพ์กพาของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ีเ่วบ็ไซต ์HP 
Mobile Printing ท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting หากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่เีวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํหรบัประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษา
ของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ในประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษาอื่น

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

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

หมายเหตุ: หากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยใหมจ่ากอปุกรณพ์กพา เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายหรอืฮอ็ตสปอตใหมต่ามวธิกีารปกตขิองคณุ เลอืกช ื่อ 
Wi-Fi Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**- HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 series 
(โดยท ี ่** คอือักขระเฉพาะในการระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พมิพเ์อกสารของคณุ
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การพิมพจ์ากคอมพิวเตอรท่ี์เปิดใชง้านระบบไรส้ายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุเปิด Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพ ์

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

หมายเหตุ: หากคอมพวิเตอรข์องคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช ื่อมตอ่เครอืขา่ยใหมจ่ากคอมพวิเตอร ์ เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายหรอืฮอ็ตสปอตใหมต่ามวธิกีารปกตขิองคณุ เลอืกช ื่อ Wi-
Fi Direct จากรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีแ่สดง เชน่ DIRECT-**- HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 series (โดยท ี ่
** คอือักขระเฉพาะในการระบเุคร ือ่งพมิพข์องคณุ)

ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พมิพเ์อกสารของคณุ
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การเปล่ียนประเภทการเชื่อมต่อ
หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพน์ี้เป็นครัง้แรก และตดิตัง้ซอฟตแ์วรผ์า่นสาย USB และเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอรข์องคณุ
โดยตรง คณุสามารถเปล ี่ยนเป็นการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายได ้ โดยงา่ย คณุจาํเป็นตอ้งใชเ้ครอืขา่ยไรส้าย 802.11a/b/g/n ซ ึง่ม ี
เราเตอรห์รอืแอคเซสพอยนแ์บบไรส้าย

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพร์องรบัการเช ื่อมตอ่ระบบ 2.4GHz หรอื 5GHz

กอ่นท ีจ่ะเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่ USB ไปเป็นเครอืขา่ยไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่: 

● เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่อย ูกั่บคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB จนกวา่จะไดร้บัแจง้ใหถ้อดสาย

● คอมพวิเตอรต์อ้งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ีค่ณุตอ้งการตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์

นอกจากนี้คณุยังสามารถเปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายเป็นการเช ื่อมตอ่แบบ USB ไดอ้กีดว้ย

การเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นเครอืขา่ยไรส้าย (Windows)

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

3. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์ และจากน้ันเลอืก Connect a new device (เช ื่อม
ตอ่อปุกรณ ์ใหม)่

4. ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ

หากต้องการเปล่ียนจากการเชื่อมต่อผา่น USB เป็นเครอืขา่ยไรส้ายโดยใชแ้อป HP Smart (Windows 10/macOS)

1. เปิดแอป HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปิดแอปบนคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10 โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP 
Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 39

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิ ( ) บนแถบเคร ือ่งมอืท ีด่า้นซา้ยของหนา้จอ จากน้ันเลอืก

เคร ือ่งพมิพเ์คร ือ่งอ ื่นจากรายการเคร ือ่งพมิพทั์ง้หมดท ีพ่รอ้มใชง้าน

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

หากต้องการเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบไรส้ายเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB (Windows/macOS)

▲ เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอร โ์ดยใชส้ายเคเบลิ USB พอรต์ USB จะอย ูท่ ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์
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การต้ังคา่ระบบไรส้าย
คณุสามารถตัง้คา่และจัดการการเช ื่อมตอ่ไรส้ายของเคร ือ่งพมิพข์องคณุได ้ซ ึง่จะรวมถงึขอ้มลูการพมิพเ์ก ี่ยวกับการตัง้คา่เครอืขา่ย 
การเปิดหรอืปิดฟังกชั์น่ไรส้าย และการคนืคา่การตัง้คา่ระบบไรส้าย

การเปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่ไรส้ายของเครือ่งพิมพ ์

กดปุ่ ม  ระบบไรส้าย ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อเปิดหรอืปิดความสามารถในการทาํงานแบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

● หากเคร ือ่งพมิพม์กีารเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายท ี่ ใชง้านอย ู ่แถบไฟขนาดใหญข่อง ไฟบนขอบหนา้จอ จะตดิสวา่งเป็นสฟ้ีาท ี่
ตรงกลาง

● หากระบบไรส้ายปิดอย ู ่แถบไฟขนาดใหญข่อง ไฟบนขอบหนา้จอ จะตดิสวา่งเป็นสขีาวท ีต่รงกลาง

● สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับสถานะไรส้าย โปรดด ูไฟบนขอบหนา้จอ ในหนา้ 8

การคืนคา่เครอืขา่ยกลับเป็นการต้ังคา่เริม่ต้น

● กดปุ่ ม  ระบบไรส้าย ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพค์า้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีจากน้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดการตัง้คา่ 

การเช ื่อมตอ่ไรส้ายอัตโนมัต ิ(AWC) เคร ือ่งจะทาํการคน้หาและรอใหแ้อป HP Smart ทาํการเช ื่อมตอ่ภายในสองชัว่โมง จากน้ัน
จะหยดุคน้หา

การเปล่ียนการต้ังคา่ไรส้าย (Windows)

วธินีีจ้ะสามารถใชง้านไดห้ากคณุไดต้ดิตัง้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เรยีบรอ้ยแลว้

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิท ี ่Tools (เคร ือ่งมอื)

3. คลกิท ี ่Device Setup & Software (การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ)์

4. เลอืก Reconfigure Wireless Settings (กาํหนดการตัง้คา่ระบบไรส้ายใหม)่ ปฏบัิตติามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ
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เครือ่งมอืการจัดการเครือ่งพิมพข์ั้นสูง (สาํหรบัเครือ่งพิมพท่ี์เชื่อมต่อผา่น
ระบบไรส้าย)

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

หมายเหตุ: คณุสามารถเปิดและใช ้EWS โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ อยา่งไรกต็าม คณุสมบัตบิางอยา่งจะไมส่ามารถใช ้
งานได ้

หมายเหตุ: หากตอ้งการดหูรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่บางอยา่ง คณุอาจตอ้งใชร้หัสผา่น

● เปิด Embedded Web Server

เปิด Embedded Web Server
คณุสามารถใชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึ่งตอ่ไปนี้ ในการเปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

การเปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวผา่นเครอืขา่ย

1. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ด  (ปุ่ มขอ้มลู) คา้งไวจ้นกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดจะตดิสวา่ง จากน้ันกด  และ 

พรอ้มกัน เพ ื่อพมิพร์ายงานการทดสอบเครอืขา่ยไรส้าย และหนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย

2. หา IP แอดเดรสหรอืช ื่อโฮสตข์องเคร ือ่งพมิพจ์ากหนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย

3. ในเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีร่องรบับนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหพ้มิพ ์ IP แอดเดรสหรอืช ื่อโฮสตท์ ีก่าํหนดใหกั้บเคร ือ่งพมิพน้ั์น

เชน่ หากท ีอ่ย ู ่IP คอื 192.168.0.12 ใหพ้มิพท์ ีอ่ย ูต่อ่ไปนี้ลงในเวบ็เบราวเ์ซอร:์ https://192.168.0.12

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

หากตอ้งการเปิด Eembedded Web Server จาก HP Smart:

1. คลกิภาพเคร ือ่งพมิพ ์

2. คลกิ การต้ังคา่ขั้นสูง

การเปิด Embedded Web Server ผา่น Wi-Fi Direct

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิด Wi-Fi Direct แลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่ระบบไรส้ายโดยไมม่เีราเตอร ์ 
ในหนา้ 30

2. จากคอมพวิเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ ใหเ้ปิดระบบไรส้าย จากน้ันคน้หาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อของ Wi-Fi Direct ตัวอยา่งเชน่: 
DIRECT-**- HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 series ใสร่หัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้
จอ

3. บนเวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีร่องรบับนคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหพ้มิพท์ ีอ่ย ูต่อ่ไปนี้: https://192.168.223.1

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับคกุก ี ้โปรดดทู ี ่Embedded Web Server ในหนา้ 42
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เคล็ดลับในการต้ังคา่และการใชง้านเครือ่งพิมพ ์ ไรส้าย
ปฏบัิตติามเคลด็ลับเหลา่นี้ ในการตัง้คา่และใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ไรส้าย:

● ขณะตัง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยไรส้ายโดยใชค้อมพวิเตอร ์ กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่:

– เราเตอร ์ไรส้ายหรอืจดุเช ื่อมตอ่ของคณุมกีารเปิดใชง้านไว ้

– คอมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายอย ู ่(ไม่ ใชส้าย Ethernet)

– เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดการตัง้คา่ AWC

เคร ือ่งพมิพจ์ะคน้หาเราเตอร ์ไรส้าย จากน้ันจะแสดงรายการช ื่อเครอืขา่ยท ีพ่บบนคอมพวิเตอร ์

● หากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืของคณุเช ื่อมตอ่กับ Virtual Private Network (VPN) คณุตอ้งยกเลกิการเช ื่อมตอ่กับ 
VPN กอ่นจงึจะสามารถเขา้ถงึอปุกรณอ์ื่นบนเครอืขา่ย ซ ึง่รวมถงึเคร ือ่งพมิพ ์

● เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการกาํหนดคา่เครอืขา่ยและเคร ือ่งพมิพข์องคณุสาํหรบัการพมิพแ์บบไรส้าย 
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรยีนร ูว้ธิคีน้หาการตัง้คา่ความปลอดภัยเครอืขา่ยของคณุ คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรยีนร ูเ้ก ี่ยวกับ HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

หมายเหตุ:  ยทูลิตินีีจ้ะสามารถใชง้านไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows เทา่น้ัน 

● ใช ้การแกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลแ์บบออนไลนข์อง HP เพ ื่อตรวจสอบวา่ไฟรว์อลลห์รอืโปรแกรมป้องกันไวรสั ขัดขวางไม่ ใหค้อมพวิเตอร ์
ของคณุเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพห์รอืไม ่แลว้หาวธิแีกป้ัญหา

THWW เคลด็ลับในการตัง้คา่และการใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ไรส้าย 37

https://www.hp.com/go/wirelessprinting
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=29256659&h_client&s-h-e002-1&h_lang=en&h_cc=th
https://www.hp.com/support/PSDr
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-921&h_lang=en&h_client=s-h-e005-01&h_keyword=bmGoWirelessFirewall


4 เครือ่งมอืการจัดการเครือ่งพิมพ ์

● ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา

● เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

● ซอฟตแ์วรก์ลอ่งเคร ือ่งมอื (Windows) 

● Embedded Web Server 

● การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์
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ใชแ้อป HP Smart ในการพิมพ ์ถา่ยสาํเนา สแกนและแก้ ไขปัญหา
HP Smart จะชว่ยเหลอืคณุในการตัง้คา่ ถา่ยสาํเนา สแกน พมิพ ์ แชร ์ และจัดการเคร ือ่งพมิพ ์ HP ของคณุ คณุสามารถแชรเ์อกสาร
และภาพผา่นอเีมล ขอ้ความตัวอักษร และระบบคลาวดย์อดนยิม รวมทัง้บรกิารโซเชยีลมเีดยี (เชน่ iCloud, Google Drive, 
Dropbox และ Facebook) คณุยังสามารถตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ HP ใหม ่รวมถงึจอภาพ และสัง่ซ ือ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงตา่งๆ

หมายเหตุ: อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารแอป HP Smart ในบางภาษา อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านคณุลักษณะบางรายการสาํหรบั
เคร ือ่งพมิพบ์างรุน่

หากต้องการติดต้ังแอป HP Smart

▲ แอป HP Smart จะรองรบัการใชง้านบนอปุกรณ ์iOS, Android, Windows 10 และ macOS หากตอ้งการตดิตัง้แอปบนอุ
ปกรณข์องคณุ โปรดไปท ี ่123.hp.com และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ เพ ื่อเขา้ใชง้านรา้นคา้แอปสาํหรบัอปุกรณข์อง
คณุ

หากต้องการเปิดแอป HP Smart บนคอมพิวเตอรท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

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

เชื่อมต่อเขา้กับเครือ่งพิมพข์องคุณ

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

รบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแอป HP Smart

สาํหรบัคาํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับวธิกีารพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหาโดยใช ้HP Smart โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP 
Smart ในหนา้ 46, ทาํสาํเนา สแกน และแฟกซเ์คล ื่อนท ี ่ในหนา้ 65 และ ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart ในหนา้ 82

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้าน HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกน เขา้ใชง้านคณุลักษณะตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ 
และแก ้ ไขปัญหาตา่งๆ ให ้ ไปท ี:่ 

● 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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เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเครือ่งพิมพ ์HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)
หลังจากตดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เสรจ็ ใหดั้บเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพบ์นเดสกท์อ็ป หรอืดาํเนนิการหนึ่งในขัน้ตอนตอ่ไป
นี้ เพ ื่อเปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ:์

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

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

หมายเหตุ: หากคณุยังไม่ ไดต้ดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โปรดไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อดาวน ์โหลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ ี่
จาํเป็น
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ซอฟตแ์วรก์ลอ่งเครือ่งมอื (Windows) 
กลอ่งเคร ือ่งมอืจะใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับการบาํรงุรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: สามารถตดิตัง้กลอ่งเคร ือ่งมอืควบค ู่ ไปกับ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ได ้ในกรณีท ีค่อมพวิเตอรม์คีณุสมบัตติรงตาม
ขอ้กาํหนดของระบบ สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับขอ้กาํหนดของระบบ โปรดดทู ี ่ลักษณะเฉพาะ ในหนา้ 119

หากต้องการเปิดซอฟตแ์วรก์ลอ่งเครือ่งมอื 

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

2. คลกิ พิมพแ์ละสแกน

3. คลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ)
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Embedded Web Server 
เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวของเคร ือ่งพมิพ ์ (EWS) เพ ื่อดขูอ้มลูสถานะ เปล ี่ยนการ
ตัง้คา่ และจัดการกับเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

หมายเหตุ: เพ ื่อความปลอดภัยของคณุเอง การตัง้คา่บางสว่นใน EWS จะไดร้บัการป้องกันดว้ยรหัสผา่น หากระบบสอบถามรหัส
ผา่น ใหป้้อน PIN จากฉลากท ีต่ดิอย ูบ่นเคร ือ่งพมิพข์องคณุ โดยอาจอย ู่ ใกลกั้บบรเิวณชอ่งใสต่ลับหมกึดา้นในเคร ือ่งพมิพ ์ หรอือย ู่
ดา้นหลัง ดา้นขา้ง หรอืใตเ้คร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: คณุสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัวได ้ โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็ อยา่งไรกต็าม คณุสมบัตบิาง
อยา่งอาจใช ้ ไม่ ได ้

● เก ี่ยวกับคกุก ี้

● ไมส่ามารถเปิด Embedded Web Server ได ้

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

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

หากคณุปิดใชง้านคกุก ี ้คณุจะปิดใชง้านคณุสมบัติ ใดคณุสมบัตหินึ่งหรอืหลายคณุสมบัตติอ่ไปนี้ดว้ย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บอปุกรณข์อง
คณุ

● การใชตั้วชว่ยการตดิตัง้บางประเภท

● การจดจาํการตัง้คา่ภาษาเบราวเ์ซอรข์อง EWS

● การปรบัเปล ี่ยนหนา้ของ EWS หนา้หลัก ใหเ้ป็นลักษณะเฉพาะตัว

สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิเีปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวหรอืการตัง้คา่คุก้ก ี ้และวธิดีหูรอืลบคุก้ก ี ้โปรดขอ้มลูเก ี่ยวกับเวบ็
เบราวเ์ซอรข์องคณุ

ไมส่ามารถเปิด Embedded Web Server ได้ 

ตรวจสอบการต้ังคา่เครอืขา่ย

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไม่ ไดก้าํลังใชง้านสายโทรศพัท ์หรอืสายไขวเ้พ ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ย

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายเคเบลิเครอืขา่ยเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบคอมพิวเตอร ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรท์ ีค่ณุกาํลังใชอ้ย ูเ่ขา้กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์
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ตรวจสอบเว็บเบราวเ์ซอรข์องคุณ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เวบ็เบราวเ์ซอรต์รงตามความตอ้งการขัน้ตํ่าของระบบ สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับขอ้กาํหนดของระบบ โปรดด ู
ท ี ่ลักษณะเฉพาะ ในหนา้ 119

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

● ตรวจสอบวา่เปิดใชง้าน JavaScript และคกุก ี้ ในเวบ็เบราวเ์ซอรแ์ลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบท ีม่าพรอ้ม
เวบ็เบราวเ์ซอรข์องคณุ

ตรวจสอบท่ีอยู ่IP เครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ IP แอดเดรสของเคร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง

หากตอ้งการยนืยันท ีอ่ย ู ่IP ของเคร ือ่งพมิพ:์

– กด  (ปุ่ มขอ้มลู) คา้งไวส้ามวนิาท ีจนกวา่ไฟปุ่ มแผงควบคมุทัง้หมดจะตดิสวา่ง

– กด  (ปุ่ มขอ้มลู) และ  (ปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน) พรอ้มกัน เพ ื่อพมิพร์ายงานการกาํหนดคา่เครอืขา่ย

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

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

คําแนะนํา: หากคณุใชง้านคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชร้ะบบปฏบัิตกิาร Windows คณุสามารถไปท ีเ่วบ็ไซตก์ารสนับสนุนออนไลนข์อง HP 
ไดท้ ี ่www.support.hp.com เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแกป้ัญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้
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การอัพเดตเครือ่งพิมพ ์
ตามคา่เร ิม่ตน้ หากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย และมกีารเปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็ เคร ือ่งพมิพจ์ะตรวจสอบอัพเดต
โดยอัตโนมัติ

การเปิดใชง้านเครือ่งพิมพ ์ ให้ตรวจสอบการอัพเดตโดยอัตโนมัติ

1. เม ื่อเปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็ของ HP ในระหวา่งการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะถกูลงทะเบยีนเพ ื่อตรวจสอบการอัปเดต
โดยอัตโนมัติ

2. หากตอ้งการปิดการอัปเดตอัตโนมัต ิใหปิ้ดบรกิารทางเวบ็กอ่น

การอัพเดตเครือ่งพิมพผ์า่น Embedded Web Server

1. เปิด EWS

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

2. คลกิแทบ็ Tools (เคร ือ่งมอื)

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

หมายเหตุ: หากระบบสอบถามรหัสผา่น ใหป้้อน PIN จากฉลากท ีต่ดิอย ูบ่นเคร ือ่งพมิพข์องคณุ โดยอาจอย ู่ ใกลกั้บบรเิวณชอ่งใส ่
ตลับหมกึดา้นในเคร ือ่งพมิพ ์ หรอือย ูด่า้นหลัง ดา้นขา้ง หรอืใตเ้คร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํหรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใหป้ฏบัิตติามคาํ
แนะนําบนหนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีด ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยชองคณุ หรอืเจา้หนา้ท ี่
ผ ูท้าํการตัง้คา่เครอืขา่ย

หมายเหตุ: หากมกีารอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพจ์ะดาวน ์โหลดและตดิตัง้การอัพเดต แลว้รสีตารท์ 
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5 Print (พิมพ)์

ซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชันจะดาํเนนิการตัง้คา่การพมิพส์ว่นใหญ่ โดยอัตโนมัต ิเปล ี่ยนการตัง้คา่ตา่งๆ ดว้ยตัวเองตอ่เม ื่อคณุตอ้งการ
เปล ี่ยนคณุภาพการพมิพ ์ พมิพล์งบนกระดาษเฉพาะประเภท หรอืใชค้ณุสมบัตพิเิศษ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart

● พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

● พมิพด์ว้ย Print Anywhere

● พมิพ โ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์

● เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์
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พิมพ ์โดยใชแ้อป HP Smart
สว่นนีจ้ะใหค้าํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสัง่พมิพจ์ากอปุกรณ ์Android, iOS, Windows 10 หรอื 
macOS ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ให ้ ไปท ี:่

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

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

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

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

2. เปิดแอป HP Smart 

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

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

5. เลอืกภาพถา่ยหรอืเอกสารท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

6. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม หากตอ้งการดกูารตัง้คา่เพ ิม่เตมิ ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่การต้ังคา่เพ่ิมเติม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยว
กับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

7. แตะท ี ่Print (พมิพ)์ 

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

2. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 39

3. บนหนา้จอหลัก HP Smart ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุไว ้

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น ใหค้ลกิหรอืแตะไอคอน ( ) บนแถบเคร ือ่งมอืท ีด่า้นซา้ยของหนา้จอ 

จากน้ันเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ ื่นจากรายการเคร ือ่งพมิพทั์ง้หมดท ีพ่รอ้มใชง้าน

4. เลอืก พิมพภ์าพถา่ย คน้หาภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ จากน้ันใหค้ลกิหรอืแตะ เลือกภาพถา่ยท่ีจะพิมพ ์

เลอืก พิมพเ์อกสาร คน้หาเอกสารท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ และจากน้ันใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่พิมพ ์

5. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม หากตอ้งการดกูารตัง้คา่เพ ิม่เตมิ ใหค้ลกิหรอืแตะท ี ่การต้ังคา่เพ่ิมเติม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยว
กับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

6. คลกิหรอืแตะท ี ่Print (พมิพ)์ เพ ื่อเร ิม่ตน้การพมิพ ์
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พิมพจ์ากอุปกรณเ์คล่ือนท่ี
คณุสามารถพมิพเ์อกสารและภาพถา่ยจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุได ้ โดยตรง รวมถงึ iOS, Android, Windows Mobile, 
Chromebook และ Amazon Kindle Fire

หมายเหตุ: คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่ ไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดย
ใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 46 

หากต้องการพิมพจ์ากอุปกรณเ์คล่ือนท่ี

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้ในเครอืขา่ยเดยีวกันกับอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุแลว้

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการพมิพ โ์ดยไมเ่ช ื่อมตอ่กับเราเตอร ์ ให ้ ใช ้Wi-Fi Direct เพ ื่อพมิพจ์ากอปุกรณม์อืถอื สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่ระบบไรส้ายโดยไมม่เีราเตอร ์ ในหนา้ 30

2. เปิดใชง้านการพมิพบ์นอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ:

● iOS: ใชตั้วเลอืก พิมพ ์จากเมน ูแชร ์หรอื 

หมายเหตุ: อปุกรณท์ ี่ ใช ้iOS 4.2 หรอืใหมก่วา่จะม ีAirPrint ตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้

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

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

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

● Chromebook: ดาวน ์โหลดและตดิตัง้แอป HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store เพ ื่อเปิดใชง้านการ
พมิพผ์า่น Wi-Fi 

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

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

3. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารใสก่ระดาษท ีม่ขีนาดตรงกับการตัง้คา่กระดาษของเคร ือ่งพมิพ ์ (ด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18 
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ) การตัง้คา่ขนาดกระดาษท ีถ่กูตอ้งสาํหรบักระดาษท ี่ ใส ่ ไวจ้ะชว่ยใหอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุร ู ้ ไดว้า่ม ี
การพมิพ โ์ดยใชก้ระดาษขนาดใดอย ู่
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พิมพด้์วย Print Anywhere
Print Anywhere เป็นบรกิารฟรจีาก HP ท ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถใชแ้อป HP Smart รว่มกับ HP Account ของคณุ ในการสัง่พมิพจ์าก
ระยะไกลโดยใชข้อ้มลูมอืถอื หรอืการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi ระยะไกลได ้

เม ื่อใช ้Print Anywhere คณุจะสามารถสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ช ื่อมตอ่ผา่นเวบ็ของ HP ไดท้กุท ีท่กุเวลา 
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

กอ่นท ีจ่ะใช ้Print Anywhere ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยท ี่ ใชง้านอย ู ่ซ ึง่ใชง้านอนิเทอรเ์นต็ได ้

การพิมพเ์อกสารโดยใช ้HP ePrint

1. หากคณุสรา้ง HP Account ในระหวา่งการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ (อาจไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค) HP ePrint จะถกู
เปิดใชง้านโดยอัตโนมัติ

หากคณุไม่ ไดส้รา้ง HP Account ในระหวา่งการตัง้คา่ ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนดา้นลา่งตามระบบปฏบัิตกิารของคณุเพ ื่อเปิดใช ้
งาน HP ePrint

iOS/Android

a. จากหนา้จอหลักของแอป HP Smart แตะเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

b. แตะ เปิดใชง้าน Print Anywhere

c. ลงช ื่อเขา้ใชห้รอืสรา้ง HP Account เม ื่อระบบแจง้ใหด้าํเนนิการ

d. แตะ เปิดใชง้าน 

Windows 10/macOS

a. จากหนา้หลักของแอป HP Smart ใหค้ลกิภาพเคร ือ่งพมิพ ์

b. บนแทบ็ พิมพ ์ ได้จากทุกท่ี ใหค้ลกิ ลงชื่อเขา้ใช้

c. ลงช ื่อเขา้ใชห้รอืสรา้ง HP Account เม ื่อระบบแจง้ใหด้าํเนนิการ

d. คลกิ เปิดใชง้าน

2. เปิด HP Smart จากน้ันพมิพเ์อกสารของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่พมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 46

หมายเหตุ: หากคณุตอ้งการใชค้วามสามารถของ HP ePrint จากอปุกรณห์ลายเคร ือ่ง คณุจะตอ้งลงช ื่อเขา้ใชด้ว้ย HP Account 
ของคณุบนอปุกรณเ์พ ิม่เตมิแตล่ะเคร ือ่ง หลังจากลงช ื่อเขา้ใชแ้ลว้ อปุกรณ ์ใหมจ่ะพรอ้มสาํหรบัการสัง่พมิพด์ว้ย HP ePrint 
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พิมพ ์โดยใชค้อมพิวเตอร ์
● การพมิพเ์อกสาร

● การพมิพภ์าพถา่ย

● การพมิพซ์องจดหมาย

● พมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น (การพมิพส์องดา้น) 

● การพมิพ โ์ดยใชจ้าํนวน dpi สงูสดุ

● พมิพ โ์ดยใชเ้ดสกท์อ็ปหรอืแลป็ทอ็ป Mac

การพิมพเ์อกสาร
กอ่นพมิพเ์อกสาร ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุได ้ ใสก่ระดาษไว ้ ในถาดกระดาษแลว้ และถาดรบักระดาษเปิดอย ู ่สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ
เก ี่ยวกับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

วิธพิีมพเ์อกสาร (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

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

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

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

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาดกระดาษ 

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

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

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

การพิมพส์องด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่
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3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● บนแทบ็ เค้าโครง ใหเ้ลอืกการจัดวาง แนวต้ัง หรอื แนวนอน จากน้ันเลอืกตัวเลอืกการพลกิกระดาษท ีเ่หมาะสมจาก
รายการดรอปดาวน ์พิมพท้ั์งสองด้านแบบกําหนดเอง

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

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

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาดกระดาษ 

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

5. เม ื่อพมิพห์นา้ค ี่ของเอกสารหมดทกุหนา้แลว้ ใหนํ้าเอกสารออกจากถาดรบักระดาษออก

พลกิเอกสารท ีฝ่ัง่ขอบดา้นยาวหรอืดา้นสัน้ ตามตัวเลอืกท ีค่ณุตัง้คา่ไว ้ ในขัน้ตอนกอ่นหนา้

ใสเ่อกสารกลับเขา้ไป ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดหั้นฝัง่ท ีเ่ป็นหนา้เปลา่ของเอกสารออกจากเคร ือ่งพมิพ ์

6. กด  (ปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน) เพ ื่อพมิพอ์กีดา้นของเอกสาร

การพิมพภ์าพถา่ย
กอ่นพมิพภ์าพถา่ย ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มกีระดาษภาพถา่ยอย ู่ ในถาดกระดาษ และถาดรบักระดาษเปิดอย ู ่สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่
เตมิเก ี่ยวกับการใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

การพิมพภ์าพถา่ยลงบนกระดาษภาพถา่ย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม
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● บนแทบ็ Layout (หนา้ท ีจั่ดวางไว)้ ใหเ้ลอืกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้) หรอื Landscape (แนวนอน)

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

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

หมายเหตุ:  หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาดกระดาษ 

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

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

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

หมายเหตุ:  หลังจากพมิพง์านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ใชอ้อกจากถาดกระดาษ จัดเกบ็กระดาษภาพถา่ย
เพ ื่อไม่ ใหก้ระดาษมว้นตัว ซ ึง่ทาํใหค้ณุภาพงานพมิพล์ดลง 

การพิมพซ์องจดหมาย
กอ่นพมิพซ์องจดหมาย ควรตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มซีองจดหมายอย ู่ ในถาดกระดาษ และถาดรบักระดาษเปิดอย ู ่คณุสามารถใสซ่อง
จดหมายเขา้ไป ในถาดกระดาษไดม้ากกวา่ 1 ซอง โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท ีม่ลัีกษณะมันเงาหรอืพมิพน์นู รวมถงึซองจดหมายท ีม่ ี
ตัวยดึหรอืหนา้ตา่งดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใสซ่องจดหมาย โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

หมายเหตุ: คณุสามารถดรูายละเอยีดวธิกีารจัดรปูแบบขอ้ความสาํหรบัพมิพซ์องจดหมายไดจ้ากไฟลว์ธิ ี ใช ้ ในโปรแกรม Word

การพิมพซ์องจดหมาย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

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

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

● คลกิ Advanced (ขัน้สงู) และเลอืกขนาดซองจดหมายท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

5. คลกิ OK (ตกลง) แลว้คลกิ Print (พมิพ)์ หรอื OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พมิพ)์
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พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (การพิมพส์องด้าน)    

หากต้องการพิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (Windows) 

1. ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

2. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบังานพมิพทั์ง้หมด ใหด้าํเนนิการเปล ี่ยนแปลงใน HP ซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ ท ีม่าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เคร ือ่งมอืการ
จัดการเคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 38

5. บนแทบ็ Printing Shortcuts (ทางลัดการพมิพ)์ หรอื Printing Shortcut (ทางลัดการพมิพ)์ ใหเ้ลอืกทางลัดซ ึง่สนับสนุน
การตัง้คา่ Print On Both Sides (พมิพทั์ง้สองดา้น) เลอืกตัวเลอืกจากรายการแบบหลน่ลง Print On Both Sides (พมิพ ์
ทัง้สองดา้น) 

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพอ์ ื่นๆ คลกิท ีแ่ทบ็อ ื่นๆ

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

หมายเหตุ: หากคณุเปล ี่ยนขนาดกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งเขา้ไป ในถาดกระดาษ และตัง้คา่
ขนาดกระดาษบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

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

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

การพิมพ ์โดยใชจํ้านวน dpi สูงสดุ
ใชจ้าํนวนจดุตอ่นิว้ (dpi) สงูสดุเพ ื่อพมิพภ์าพคณุภาพสงูและคมชัดบนกระดาษภาพถา่ย การพมิพแ์บบจาํนวน dpi สงูสดุ จะใชเ้วลา
นานกวา่การพมิพด์ว้ยการตัง้คา่แบบอื่นๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ ืน้ท ีด่สิกจ์าํนวนมาก สาํหรบัรายการความละเอยีดการพมิพท์ ีร่องรบั 
โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตส์นับสนุนผลติภัณฑท์ ี ่www.support.hp.com

การพิมพ ์ ในโหมด dpi สูงสดุ (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบวา่มกีารเลอืกเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คณุสมบัต)ิ

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

● คลกิท ีแ่ทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) จากรายการ Media (วัสดพุมิพ)์ แบบดรอปดาวน ์ใหเ้ลอืกชนดิ
กระดาษท ีเ่หมาะสม

● คลกิแทบ็ ขั้นสูง ทาํเคร ือ่งหมายถกูในชอ่ง พิมพ ์โดยใช ้DPI ระดับสูงสดุ จากน้ันใหค้ลกิ ตกลง

หมายเหตุ: มกีระดาษบางประเภทเทา่น้ันท ีร่องรบั dpi สงูสดุ คณุจะพบไอคอนแจง้เตอืนถัดจากตัวเลอืก หากประเภท
กระดาษท ีเ่ลอืกในสว่นแสดงรายการ วัสดุพิมพ ์ไมร่องรบั

สาํหรบัเคลด็ลับการพมิพเ์พ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ในหนา้ 55

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

พิมพ ์โดยใชเ้ดสกท็์อปหรอืแล็ปท็อป Mac
เคร ือ่งพมิพน้ั์นสามารถทาํงานรว่มกับคอมพวิเตอร ์ Mac ท ี่ ใชร้ะบบปฏบัิตกิาร macOS หรอื OS X 10.7 และรุน่ใหมก่วา่กับ Apple 
AirPrint ได ้ปฏบัิตติามคาํแนะนําในสว่นนี้ เพ ื่อเปิดใชง้านการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ Mac โดยใช ้AirPrint

หมายเหตุ: ใชแ้อป HP Smart เพ ื่อตรวจสอบระดับหมกึและการแจง้เตอืนของเคร ือ่งพมิพ ์

หากคณุไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพแ์ละเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยของคณุไว ้ขัน้แรกให ้ ไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
ท ีจ่าํเป็น และดาํเนนิการตัง้คา่ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์

หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพแ์ละเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้ายของคณุเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนดา้นลา่ง เพ ื่อเปิดใช ้
งานการพมิพด์ว้ย AirPrint

1. เปิด การกําหนดลักษณะของระบบ จากน้ันเลอืก เครือ่งพิมพแ์ละสแกนเนอร ์

2. ใหค้ลกิท ี่ ไอคอน บวก  เพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์

3. เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุจากรายการเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยท ีแ่สดงผลไว ้และจากน้ันใหค้ลกิท ี ่เพ่ิม

คอมพวิเตอรจ์ะตดิตัง้ไดรเวอรท์ ีพ่รอ้มสาํหรบัใชง้าน (พมิพ ์ สแกน และแฟกซ ์ หากม)ี สาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ
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เคล็ดลับเพ่ือความสาํเรจ็ในการพิมพ ์
● เคลด็ลับเก ี่ยวกับหมกึพมิพ ์

● เคลด็ลับการใสก่ระดาษ

● เคลด็ลับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ 

เพ ื่อใหส้ามารถพมิพง์านไดส้าํเรจ็ ตลับหมกึพมิพ ์ HP ควรทาํงานเป็นปกตแิละมปีรมิาณหมกึพมิพเ์พยีงพอ ใสก่ระดาษสาํหรบัพมิพ ์
อยา่งถกูตอ้ง และตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ไวอ้ยา่งเหมาะสม

เคล็ดลับเก่ียวกับหมกึพิมพ ์
● ใชต้ลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้

● ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพข์าวดาํและตลับหมกึพมิพส์ามส ี ใหถ้กูตอ้ง

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ ในหนา้ 60

● ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณในตลับหมกึพมิพเ์พ ื่อใหแ้น่ ใจวา่มปีรมิาณหมกึพมิพเ์พยีงพอ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ ในหนา้ 58

● หากไมส่ามารถยอมรบัคณุภาพงานพมิพ ์ได ้โปรดดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่การแก ้ ไขปัญหาคณุภาพงานพมิพ ์ ในหนา้ 97

หมายเหตุ: ตลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้ ไดร้บัการออกแบบมาและทดสอบกับเคร ือ่งพมิพแ์ละกระดาษของ HP เพ ื่อชว่ยใหค้ณุ
สามารถพมิพง์านคณุภาพเย ีย่มไดอ้ยา่งงา่ยดายตลอดเวลา

HP ไมส่ามารถรบัประกันคณุภาพหรอืความน่าเช ื่อถอืของวัสดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP การตอ้งเขา้รบับรกิารหรอืซอ่มแซม
ผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการใชวั้สดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน

หากคณุเหน็ขอ้ความ 'ตลับหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP' ปรากฏข ึน้จากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ และคณุเช ื่อวา่คณุซ ือ้ตลับหมกึแท้
ของ HP ให ้ ไปท ี:่ www.hp.com/go/anticounterfeit

เคล็ดลับการใสก่ระดาษ
● ใสปึ่กกระดาษ (ไม่ ใชแ่คห่นึ่งแผน่) กระดาษทัง้หมดในปึกตอ้งมขีนาดเทา่กันและเป็นชนดิเดยีวกันเพ ื่อหลกีเล ี่ยงกระดาษตดิ

● ใสก่ระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด

● เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํให ้
กระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18
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เคล็ดลับการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์

คําแนะนําในการต้ังคา่เครือ่งพิมพ ์(Windows)

● หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่เร ิม่ตน้การพมิพ ์ ใหเ้ปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP คลกิ พิมพแ์ละสแกน แลว้คลกิ Set 
Preferences (ตัง้คา่ลักษณะท ีต่อ้งการ) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิเีปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ โปรดด ูเปิดซอฟตแ์วร ์
สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ในหนา้ 40

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่กระดาษและถาดกระดาษ:

– ขนาดกระดาษ เลอืกขนาดกระดาษท ีค่ณุใส ่ ไว ้ ในถาดกระดาษ

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

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่สหีรอืขาวดาํ:

– Color (ส)ี: ใชห้มกึจากตลับหมกึพมิพทั์ง้หมดเพ ื่อการพมิพส์เีตม็รปูแบบ

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

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

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่คณุภาพงานพมิพ:์

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

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

– Normal (ธรรมดา): เหมาะสาํหรบังานพมิพ โ์ดยสว่นใหญ่

– ดีท่ีสดุ: dpi จะสงูกวา่ ดีกวา่

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

● เพ ื่อความเขา้ใจเก ี่ยวกับการตัง้คา่หนา้และเคา้โครง:

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

– พิมพบ์นหน้ากระดาษท้ังสองด้าน: พลกิหนา้กระดาษหลังจากพมิพบ์นกระดาษดา้นหนึ่งแลว้ดว้ยตัวเอง เพ ื่อใหค้ณุ
สามารถพมิพบ์นกระดาษทัง้สองดา้น

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

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

– จํานวนหน้าต่อแผน่: จะชว่ยคณุในการระบลุาํดับของหนา้ในกรณีท ีค่ณุพมิพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ตอ่แผน่

THWW เคลด็ลับเพ ื่อความสาํเรจ็ในการพมิพ ์ 55



6 จัดการตลับหมกึพิมพ ์

● ขอ้มลูเก ี่ยวกับตลับหมกึและหัวพมิพ ์

● ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ 

● การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพ ์

● การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์

● ใช ้ โหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีว

● ขอ้มลูการรบัประกันตลับหมกึ

● เคลด็ลับเก ี่ยวกับการใชห้มกึพมิพ ์
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ขอ้มูลเก่ียวกับตลับหมกึและหัวพิมพ ์
เคลด็ลับดังตอ่ไปนีจ้ะชว่ยในการรกัษาคณุภาพของตลับหมกึพมิพข์อง HP และเพ ื่อใหแ้น่ ใจในคณุภาพงานพมิพอ์ยา่งสม ํา่เสมอ

● คาํแนะนําในค ูม่อืนี้ ใชส้าํหรบัการเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ และไม่ ใชส้าํหรบัการตดิตัง้ครัง้แรก

● จัดเกบ็ตลับหมกึพมิพทั์ง้หมดไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิท ีปิ่ดผนกึไวจ้นกวา่จะใชง้าน

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปิดเคร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งแลว้

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

● อยา่ทาํความสะอาดหัวพมิพ โ์ดยไมจ่าํเป็น เพราะจะทาํใหเ้ปลอืงหมกึและทาํใหต้ลับหมกึพมิพม์อีายกุารใชง้านสัน้ลง

● ดแูลรกัษาตลับหมกึพมิพด์ว้ยความระมัดระวัง การทาํตลับหมกึพมิพห์ลน่ กระแทก หรอืถอือยา่งไมร่ะมัดระวังในระหวา่งการ
ตดิตัง้ สามารถเป็นสาเหตทุาํใหเ้กดิปัญหาในการพมิพชั์ว่คราวได ้

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

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

หยดุลงกอ่นถอดปลัก๊เคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ ไมม่กีารถอดตลับหมกึพมิพอ์อกหลังตดิตัง้

● เคร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเคล ื่อนยา้ยโดยวางในแนวราบ ไมค่วรวางตะแคงดา้นขา้ง เอาดา้นหนา้หรอืดา้นหลังลง หรอืควํา่ดา้น
บนลง
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ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ  
คณุสามารถตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณไดจ้ากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ แผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ หรอื HP Smart

วิธกีารตรวจสอบระดับหมกึจากซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิท ี ่Estimated Levels (ระดับโดยประมาณ)

วิธกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจ์าก HP Smart

▲ เปิดใช ้HP Smart บนอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ระดับหมกึโดยประมาณสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุจะแสดงท ีด่า้นบนของ
หนา้จอ ขา้งรปูของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: การแจง้เตอืนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพมิพจ์ะบอกระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อจดุประสงค ์ในการ
วางแผนเตรยีมการเทา่น้ัน เม ื่อไฟแสดงสถานะแสดงวา่ระดับหมกึเหลอืนอ้ย โปรดเตรยีมตลับหมกึสาํรองใหพ้รอ้ม เพ ื่อหลกีเล ี่ยง
ปัญหาการพมิพล์า่ชา้ คณุยังไมต่อ้งเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ใหมจ่นกวา่คณุภาพงานพมิพจ์ะตํ่าลงจนไมส่ามารถยอมรบัได ้

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

หมายเหตุ: หมกึพมิพจ์ากตลับหมกึจะถกูใช ้ ในกระบวนการพมิพด์ว้ยหลากหลายวธิ ีรวมถงึกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร ิม่
ตน้ ซ ึง่เป็นการเตรยีมพรอ้มเคร ือ่งพมิพแ์ละตลับหมกึสาํหรบัการพมิพ ์ รวมทัง้ตรวจสอบหัวพน่หมกึ ซ ึง่เป็นการดแูลใหหั้วพน่หมกึ
สะอาดและหมกึไหลไดส้ะดวก นอกจากนี้ หมกึท ีเ่หลอืบางสว่นจะอย ู่ ในตลับหมกึพมิพห์ลังจากการใชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่www.hp.com/go/inkusage 
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การสัง่ซือ้ผลิตภัณฑห์มกึพิมพ ์
กอ่นสัง่ซ ือ้ตลับหมกึพมิพ ์ ใหค้น้หาหมายเลขตลับหมกึพมิพท์ ีถ่กูตอ้ง

การค้นหาหมายเลขตลับหมกึพิมพบ์นเครือ่งพิมพ ์

● หมายเลขตลับหมกึพมิพอ์ย ูด่า้นในฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

หากต้องการค้นหาหมายเลขตลับหมกึจากแอป HP Smart

● เปิด HP Smart บนหนา้จอหลัก ใหค้ลกิหรอืแตะภาพเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันใหค้ลกิหรอืแตะ วัสดุสิน้เปลืองท่ีรองรบั หรอื 
สถานะวัสดุสิน้เปลือง

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

หมายเหตุ: บรกิารสัง่ซ ือ้ตลับหมกึพมิพแ์บบออนไลนน์ี้ ไม่ ได ้ ใหบ้รกิารในทกุประเทศ/ภมูภิาค ถา้บรกิารดังกลา่วไมม่ ี ใหบ้รกิารใน
ประเทศ/ภมูภิาคของคณุ คณุอาจดขูอ้มลูอปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงและพมิพร์ายการเพ ื่อไวอ้า้งองิไดเ้ม ื่อซ ือ้จากตัวแทนจาํหน่ายของ HP 
ในประเทศของคณุ
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การเปล่ียนตลับหมกึพิมพ ์
หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการร ี ไซเคลิผลติภัณฑห์มกึพมิพท์ ี่ ใชแ้ลว้ ใหด้ทู ี ่โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP ในหนา้ 129

หมายเหตุ: ในขณะนี้ บางสว่นของเวบ็ไซต ์HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา่น้ัน

หมายเหตุ: ตลับหมกึพมิพบ์างรุน่ไมม่ ี ในทกุประเทศ/พ ืน้ท ี่

วิธเีปล่ียนตลับหมกึพิมพ ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร ือ่งอย ู่

2. ถอดตลับหมกึพมิพอั์นเกา่ออก

a. เปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

b. เปิดสลักบนชอ่งใสต่ลับหมกึพมิพ ์ และจากน้ันถอดตลับหมกึพมิพอ์อกจากชอ่ง

3. ใสต่ลับหมกึพมิพอั์นใหม่

a. นําตลับหมกึพมิพอ์อกจากบรรจภัุณฑ ์
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b. ดงึเทปพลาสตกิออกโดยดงึท ีแ่ถบ

หมายเหตุ: หา้มสมัผัสหนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนตลับหมกึพมิพ ์

c. เล ื่อนตลับหมกึพมิพอั์นใหมเ่ขา้ไป ในชอ่งใส ่และปิดสลักจนมเีสยีงดังคลกิ

4. ปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

หมายเหตุ: หลังจากตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ใหม ่ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ของ HP จะแจง้ใหค้ณุปรบัตาํแหน่งตลับหมกึพมิพ ์
กอ่นพมิพเ์อกสาร 
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ใช้ โหมดตลับหมกึพิมพเ์ดียว
ใช ้ โหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีวเพ ื่อใหเ้คร ือ่งพมิพท์าํงานดว้ยตลับหมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีวเทา่น้ัน จะมกีารจัดเตรยีมโหมดตลับหมกึ
พมิพเ์ดยีว เม ื่อเกดิหนึ่งในเหตกุารณดั์งตอ่ไปนีข้ ึน้

● มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีวบนรางเล ื่อน

● จะมกีารถอดตลับหมกึพมิพอ์อกจากรางเล ื่อน หากมกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพส์องตลับไวก้อ่นหนา้

หมายเหตุ: หากเคร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดตลับพมิพเ์ดยีว เม ื่อมกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในเคร ือ่งพมิพส์องตลับ ใหต้รวจ
สอบวา่มกีารดงึเทปพลาสตกิสาํหรบัป้องกันออกจากตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะตลับแลว้ เม ื่อมเีทปพลาสตกิปิดบังหนา้สมัผัสของ
ตลับหมกึพมิพอ์ย ู ่เคร ือ่งพมิพจ์ะไมส่ามารถตรวจพบไดว้า่มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไวแ้ลว้ หากไมม่เีทปพลาสตกิบนตลับ
หมกึพมิพ ์ ใหล้องทาํความสะอาดหนา้สมัผัสของตลับหมกึพมิพ ์ สามารถดขูอ้มลูเก ี่ยวกับการทาํความสะอาดหนา้สมัผัสของ
ตลับหมกึพมิพ ์ไดท้ ี ่ปัญหาเก ี่ยวกับตลับบรรจหุมกึ ในหนา้ 91

การออกจากโหมดตลับหมกึพิมพเ์ดียว

● ตดิตัง้ทัง้ตลับหมกึพมิพทั์ง้สดีาํและตลับหมกึพมิพส์ามสเีขา้ในเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้มูลการรบัประกันตลับหมกึ
การรบัประกันตลับหมกึพมิพข์อง HP จะมผีลบังคับใชเ้ม ื่อมกีารใชต้ลับหมกึพมิพ ์ในอปุกรณก์ารพมิพข์อง HP ท ี่ ไดก้าํหนดไว ้การ
รบัประกันนี้ ไมค่รอบคลมุตลับหมกึพมิพข์อง HP ท ี่ ไดร้บัการเตมิใหม ่ผลติใหม ่ตกแตง่ใหม ่ใชง้านผดิประเภท หรอืทาํใหเ้สยี

ในชว่งระยะเวลารบัประกัน ตลับหมกึพมิพจ์ะอย ูภ่ายใตก้ารรบัประกันนานเทา่ท ีห่มกึพมิพ ์ HP ยังไมห่มด และยังไมถ่งึวันท ีส่ ิน้สดุการ
รบัประกัน อาจพบวันท ีส่ ิน้สดุการรบัประกันท ีแ่สดงอย ู่ ในรปูแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับหมกึพมิพต์ามท ีร่ะบไุว:้

หากตอ้งการสาํเนาของรายละเอยีดการรบัประกันแบบจาํกัดของ HP ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/go/orderdocuments
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เคล็ดลับเก่ียวกับการใชห้มกึพิมพ ์
ใชเ้คลด็ลับตอ่ไปนี้เม ื่อใชต้ลับหมกึพมิพ ์

● หากตอ้งการป้องกันไม่ ใหห้มกึในตลับแหง้ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ มเปิด/ปิดเสมอ

● อยา่เปิดหรอืดงึเทปออกจากตลับหมกึพมิพจ์นกวา่คณุจะพรอ้มสาํหรบัการตดิตัง้ การตดิเทปบนตลับหมกึพมิพจ์ะชว่ยลดการ
ระเหยของหมกึพมิพ ์ได ้

● ใสต่ลับหมกึพมิพ ์ในชอ่งใสท่ ีถ่กูตอ้ง จับค ูส่ขีองตลับหมกึแตล่ะตลับใหต้รงกับสขีองสลักตลับหมกึ ตรวจสอบวา่ตลับหมกึพมิพ ์
ทัง้หมดเขา้ท ีเ่รยีบรอ้ยแลว้

● ปรบัตาํแหน่งเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่ปัญหาการพมิพ ์ ในหนา้ 93

● เม ื่อหนา้จอ ระดับหมกึในตลับโดยประมาณ ภายในแอป HP Smart หรอืหนา้จอ ระดับหมกึโดยประมาณ ในซอฟตแ์วร ์
สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แสดงวา่หมกึตลับหนึ่งหรอืทัง้สองตลับใกลห้มด ใหพ้จิารณาจัดเตรยีมตลับหมกึใหมส่าํหรบัเปล ี่ยนแทน 
เพ ื่อหลกีเล ี่ยงความลา่ชา้ในการพมิพท์ ีอ่าจเกดิข ึน้ได ้คณุยังไมต่อ้งเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ใหมจ่นกวา่คณุภาพงานพมิพจ์ะตํ่า
ลงจนไมส่ามารถยอมรบัได ้โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ ในหนา้ 60

● หากคณุนําตลับหมกึพมิพอ์อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหพ้ยายามใสต่ลับหมกึพมิพก์ลับเขา้ไปอกีครัง้ใหเ้รว็
ท ีส่ดุ หากตลับหมกึพมิพถ์กูท ิง้ไว ้ โดยไมม่กีารป้องกันนอกเคร ือ่งพมิพ ์ หัวฉีดอาจแหง้และอดุตัน

● คณุสามารถตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติ ได ้อยา่งไรกต็าม เพ ื่อใหต้ลับหมกึพมิพ ์ใชง้าน
ไดน้าน ควรปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งเม ื่อไมม่กีารใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์

● กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รอจนกระทัง่ไฟดับลงกอ่นจะถอดปลัก๊สายไฟออกหรอืปิดสวติชป์ลัก๊พว่ง

ขอ้ควรระวัง: หากคณุปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ยา่งไมถ่กูตอ้ง แครต่ลับบรรจหุมกึพมิพอ์าจไมเ่ล ื่อนกลับไปยังตาํแหน่งท ีถ่กูตอ้ง 
และทาํใหเ้กดิปัญหากับตลับบรรจหุมกึและคณุภาพงานพมิพ ์ได ้
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7 ทําสาํเนา สแกน และแฟกซเ์คล่ือนท่ี

● ทาํสาํเนาและสแกนดว้ย HP Smart

● ทาํสาํเนาจากเคร ือ่งพมิพ ์

● การสแกน

● เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน

● แฟกซเ์คล ื่อนท ี่
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ทําสาํเนาและสแกนด้วย HP Smart
คณุสามารถใชแ้อป HP Smart ในการถา่ยสาํเนาและสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย โดยใชก้ลอ้งบนอปุกรณข์องคณุได ้HP Smart จะ
มเีคร ือ่งมอืแตง่ภาพ ท ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถปรบัแตง่ภาพท ีส่แกน กอ่นท ีจ่ะบันทกึ แชร ์ หรอืพมิพ ์ได ้คณุสามารถพมิพ ์ บันทกึงาน
สแกนของคณุลงในเคร ือ่งหรอืในท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์และแชรผ์า่นทางอเีมล SMS, Facebook, Instagram ฯลฯ หากตอ้งการ
ถา่ยสาํเนาหรอืสแกนโดยใช ้HP Smart ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําท ีแ่สดงไว ้ ในสว่นท ีเ่ก ี่ยวขอ้งดา้นลา่ง โดยข ึน้อย ูกั่บชนดิอปุกรณท์ ี่
คณุใชง้าน

สว่นนีจ้ะใหค้าํแนะนําพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart เพ ื่อสัง่ทาํสาํเนาหรอืสแกนจากอปุกรณ ์Android, iOS, Windows 
10 หรอื macOS ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชง้านแอป HP Smart ให ้ ไปท ี:่

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

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

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

● ถา่ยสาํเนาและสแกนจากอปุกรณ ์Android หรอื iOS

● สแกนจากอปุกรณท์ ี่ ใชร้ะบบ Windows 10

ถา่ยสาํเนาและสแกนจากอุปกรณ ์Android หรอื iOS

หากต้องการถา่ยสาํเนาจากอุปกรณ ์Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

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

3. แตะ ถา่ยสาํเนา กลอ้งในตัวจะเปิดข ึน้

4. วางเอกสารหรอืภาพถา่ยไวด้า้นหนา้ของกลอ้ง เลอืกตัวเลอืกขนาดเพ ื่อชว่ยระบขุนาดของตน้ฉบับ จากน้ันแตะปุ่ มวงกลมท ี่
ดา้นลา่งของหนา้จอเพ ื่อถา่ยภาพ

คําแนะนํา: เพ ื่อผลลัพธท์ ีด่ที ีส่ดุ ใหป้รบัตาํแหน่งกลอ้งโดยวางตน้ฉบับไวภ้ายในเฟรมท ีก่าํหนดบนหนา้จอแสดงตัวอยา่ง

5. ตัง้คา่จาํนวนสาํเนาหรอืทาํการปรบัแตง่อ ื่นๆ ตามความจาํเป็น:

● แตะไอคอน เพ ิม่หนา้ เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

● แตะไอคอน ลบ เพ ื่อลบเอกสารหรอืภาพถา่ย

● แตะ ปรบัขนาด เพ ื่อปรบัลักษณะการเตมิภาพตน้ฉบับลงบนกระดาษ

6. แตะ เริม่แบบขาวดํา หรอื เริม่แบบส ีเพ ื่อถา่ยสาํเนา

หากต้องการสแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Android หรอื iOS

1. เปิดแอป HP Smart 

2. แตะท ี่ ไอคอนเคร ือ่งหมายหมวก หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนเป็นเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น หรอืเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ใหม่
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3. เลอืก สแกนด้วยกล้อง กลอ้งในตัวจะเปิดข ึน้ สแกนภาพถา่ยหรอืเอกสารโดยใชก้ลอ้ง

4. เม ื่อคณุปรบัเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีส่แกนไวเ้สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถบันทกึ แบง่ปัน หรอืพมิพเ์อกสารหรอืรปูภาพ

สแกนจากอุปกรณท่ี์ ใชร้ะบบ Windows 10

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยโดยใชก้ล้องของอุปกรณ์

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

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 39

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

3. วางเอกสารหรอืภาพถา่ยไวด้า้นหนา้กลอ้ง และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ีป่ ุ่ มรปูวงกลม ซ ึง่อย ูด่า้นลา่งของหนา้จอ เพ ื่อถา่ยภาพ

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

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ หากจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

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

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

หากต้องการแก้ ไขเอกสารหรอืภาพถา่ยท่ีมกีารสแกนไว้ก่อนหน้า

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

1. เปิด HP Smart สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ ถา่ยสาํเนา สแกนและแก ้ ไขปัญหา ในหนา้ 39

2. เลอืก สแกน จากน้ันเลอืก นําเขา้

3. เลอืกเอกสารหรอืภาพถา่ยท ีค่ณุตอ้งการปรบัคา่ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่Open (เปิด)

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

5. ดาํเนนิการปรบัคา่อ ื่นๆ หากจาํเป็น:

● คลกิหรอืแตะ เพ่ิมหน้า เพ ื่อเพ ิม่เอกสารหรอืภาพถา่ยเพ ิม่เตมิ

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

6. เลอืกประเภทไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการ จากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่บันทึก หรอื แชร ์เพ ื่อบันทกึไฟลห์รอืแชรกั์บผ ูอ้ ื่น
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ทําสาํเนาจากเครือ่งพิมพ ์
ปุ่ ม ทําสาํเนา บนจอแสดงผลของเคร ือ่งพมิพ ์ ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกจาํนวนสาํเนา และทาํสาํเนาขาวดาํหรอืส ีสาํหรบัการทาํสาํเนา
บนกระดาษธรรมดาไดอ้ยา่งงา่ยดาย

จากกระจกสแกนเนอร ์

1. ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

2. ใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การวางตน้ฉบับ ในหนา้ 21

3. กดปุ่ ม เริม่ทําสาํเนาขาวดํา ( ) หรอืปุ่ ม เริม่ทําสาํเนาส ี( ) เพ ื่อถา่ยสาํเนา

การคัดลอกจะเร ิม่ภายหลังการกดปุ่ มครัง้สดุทา้ยเป็นเวลาสองวนิาท ี

คําแนะนํา: คณุสามารถเพ ิม่จาํนวนสาํเนาไดด้ว้ยการกดปุ่ มหลายๆ ครัง้

จากอุปกรณป้์อนกระดาษอัตโนมัติ

1. ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

2. ใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในอปุกรณป้์อนกระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การวางตน้ฉบับ ในหนา้ 21

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

การทาํสาํเนาจะเร ิม่ข ึน้หลังจากกดปุ่ มสดุทา้ยแลว้สองวนิาท ี

คําแนะนํา: คณุสามารถเพ ิม่จาํนวนสาํเนาไดด้ว้ยการกดปุ่ มหลายๆ ครัง้
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การสแกน
คณุสามารถสแกนเอกสาร ภาพถา่ย และกระดาษประเภทอื่น ๆ แลว้สง่ไปยังปลายทางท ีแ่ตกตา่งกัน เชน่ คอมพวิเตอรห์รอืผ ูร้บั
อเีมล

เม ื่อทาํการสแกนเอกสารตน้ฉบับแบบไมม่ขีอบ ให ้ ใชก้ระจกเคร ือ่งสแกน และไม่ ใชตั้วป้อนเอกสาร

หมายเหตุ: ฟังกชั์นสแกนบางอยา่ง จะใช ้ ไดเ้ฉพาะหลังจากท ีค่ณุตดิตัง้ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ เทา่น้ัน

● สแกนดว้ย HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 

● การสแกนโดยใช ้Webscan

สแกนด้วย HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์
● การสแกนไปยังคอมพวิเตอร ์

● สแกนไปยังอเีมล 

● สรา้งชอ็ตคัตการสแกนใหม ่(Windows) 

● การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (Windows) 

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ์

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

นอกจากนี้ ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านกอ่นการสแกนในคอมพวิเตอร ์ Windows

หากต้องการเปิดใชง้านการสแกนสาํหรบัคุณลักษณะคอมพิวเตอร ์(Windows) 

หากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับคอมพวิเตอร โ์ดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ USB จะมกีารเปิดใชง้านคณุสมบัตกิารสแกนเขา้คอมพวิเตอร ์
ตามคา่เร ิม่ตน้ และไมส่ามารถปิดใชง้านได ้

หากคณุกาํลังใชก้ารเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นีห้ากมกีารปิดใชง้านคณุลักษณะไว ้และคณุตอ้งการเปิดใชง้าน
อกีครัง้

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

2. ไปยังสว่น Scan (สแกน)

3. เลอืก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยังคอมพวิเตอร)์

4. คลกิ Enable (เปิดใชง้าน)
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หากต้องการสแกนต้นฉบับจาก HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. ใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ โดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ หรอืใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดย
ควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ภายใต ้พิมพแ์ละสแกน ใหค้ลกิท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. ภายใต ้Scan Shortcuts (ชอ็ตคัตการสแกน) ใหเ้ลอืกชนดิการสแกนท ีค่ณุตอ้งการ และจากน้ันคลกิท ี ่Scan (สแกน)

หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิก ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 
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สแกนไปยังอีเมล

หากต้องการสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยเพ่ือสง่อีเมลจาก HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. ใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ โดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ หรอืใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดย
ควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ภายใต ้พิมพแ์ละสแกน ใหค้ลกิท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. ภายใต ้Scan Shortcuts (ชอ็ตคัตการสแกน) ใหเ้ลอืก อีเมลเป็น PDF หรอื อีเมลเป็น JPEG และจากน้ันคลกิท ี ่Scan 
(สแกน)

หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิก ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 
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หากมกีารเลอืก แสดงตัวจัดการเอกสารหลังสแกน ไว ้คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง

สร้างชอ็ตคัตการสแกนใหม ่(Windows) 

คณุสามารถสรา้งทางลัดการสแกนของตัวเองเพ ื่อทาํใหก้ารสแกนงา่ยย ิง่ข ึน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและ
บันทกึภาพถา่ยเป็นรปูแบบ PNG แทนท ีจ่ะเป็น JPEG

1. ใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ โดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ หรอืใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดย
ควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ภายใต ้พิมพแ์ละสแกน ใหค้ลกิท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. คลกิ สร้างทางลัดการพิมพ ์ ใหม่
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5. ใสช่ ื่อบรรยาย เลอืกทางลัดท ีม่อีย ูเ่พ ื่อใชอ้า้งองิทางลัดใหมข่องคณุ จากน้ันคลกิ สร้าง

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

6. เปล ี่ยนการตัง้คา่สาํหรบัทางลัดใหม่ ใหต้รงกับความตอ้งการของคณุ จากน้ันคลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด

หมายเหตุ:  หนา้จอเร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่พ ืน้ฐาน คลกิท ีล่งิก ์เพ่ิมเติม ซ ึง่อย ูท่ ี่
มมุบนขวาของกลอ่งโตต้อบการสแกน เพ ื่อตรวจทานและปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่โดยละเอยีด 
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การเปล่ียนการต้ังคา่การสแกน (Windows) 

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

1. ใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ โดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ หรอืใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดย
ควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

2. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

3. ในซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ภายใต ้พิมพแ์ละสแกน ใหค้ลกิท ี ่Scan (สแกน) และจากน้ันคลกิท ี ่สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย

4. คลกิลงิค ์เพ่ิมเติม ท ีม่มุบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดจะปรากฏข ึน้ทางดา้นขวา คอลัมนท์างดา้นซา้ยสรปุการตัง้คา่ปัจจบัุนสาํหรบัแตล่ะสว่น 
คอลัมนท์างดา้นขวาชว่ยใหค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ในสว่นท ีเ่นน้ส ี ได ้

5. คลกิแตล่ะสว่นทางดา้นซา้ยของบานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดเพ ื่อทบทวนการตัง้คา่ในสว่นน้ัน

คณุสามารถทบทวนและเปล ี่ยนการตัง้คา่สว่นใหญ่ ไดด้ว้ยเมนแูบบดงึลง

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

6. เม ื่อเปล ี่ยนการตัง้คา่เสรจ็แลว้ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

● คลกิ Scan (สแกน) จะมขีอ้ความปรากฏข ึน้ใหบั้นทกึหรอืปฏเิสธการเปล ี่ยนแปลงทางลัดหลังสแกนเสรจ็แลว้

● คลกิท ี่ ไอคอนบันทกึ ซ ึง่อย ูท่างดา้นขวาของทางลัด จะมกีารบันทกึการเปล ี่ยนแปลงเขา้ในทางลัด เพ ื่อใหค้ณุสามารถใช ้
ใหมอ่กีครัง้ได ้มฉิะน้ัน การเปล ี่ยนแปลงจะมผีลใช ้ ไดเ้ฉพาะสาํหรบัการสแกนปัจจบัุนเทา่น้ัน จากน้ัน คลกิท ี ่Scan 

(สแกน)
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 เรยีนร ูเ้พ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใชซ้อฟตแ์วร ์ HP Scan คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะนี้ เวบ็ไซตน์ี้อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในทกุ

ภาษา

● เลอืกกาํหนดการตัง้คา่การสแกน เชน่ ชนดิไฟลภ์าพ ความละเอยีดของการสแกน และระดับความคอนทราสต ์

● สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยและคลาวด ์ไดรฟ์

● แสดงตัวอยา่งและปรบัภาพกอ่นสแกน

การสแกนโดยใช ้Webscan
Webscan คอืคณุลักษณะของ Embedded Web Server ท ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถสแกนภาพถา่ยและเอกสาร จากเคร ือ่งพมิพ ์ไปยัง
คอมพวิเตอรข์องคณุผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร ์ได ้  

คณุสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดแ้มว้า่จะไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรก์ต็าม

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

หมายเหตุ: โดยคา่เร ิม่ตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คณุสามารถเปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้ ไดจ้าก EWS 

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

การเปิดใชง้าน Webscan

1. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

2. คลกิท ีแ่ทบ็ Settings (การต้ังคา่)

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

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

5. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)

เมื่อต้องการสแกนโดยใชเ้ว็บสแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรบัฟังกชั์น่การสแกนระดับพ ืน้ฐาน หากตอ้งการใชง้านตัวเลอืกหรอืฟังกชั์นการสแกนเพ ิม่เตมิ ให ้
สแกนจาก HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

1. ใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

2. เปิดเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

3. คลกิท ีแ่ทบ็ Scan (สแกน)

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

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอรจ์ะถอืวา่ส ิง่ใดๆ ท ีอ่ย ูบ่นกระจกเป็นสว่นหนึ่งของรปูภาพ

● ใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ โดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้ หรอืใสเ่อกสารตน้ฉบับบนกระจกสแกนเนอร โ์ดย
ควํา่ดา้นท ีจ่ะพมิพล์ง ตามแนวมมุซา้ยบน

● เม ื่อตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญจ่ากตน้ฉบับขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบับลงในคอมพวิเตอร ์ ปรบัขนาดภาพในซอฟตแ์วรก์าร
สแกน แลว้จงึพมิพภ์าพท ีข่ยายแลว้

● หากคณุตอ้งการปรบัขนาดการสแกน ประเภทงานท ีส่แกน ความละเอยีดในการสแกน หรอืประเภทไฟล ์และอื่นๆ ใหเ้ร ิม่การ
สแกนจากซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาขอ้ความสแกนไมถ่กูตอ้งหรอืขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่ความสวา่งในซอฟตแ์วรก์ารสแกนใน
ระดับท ีเ่หมาะสม

● หากคณุตอ้งการสแกนเอกสารท ีม่หีลายหนา้ไว ้ ในไฟลเ์ดยีวกันแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ใหเ้ร ิม่การสแกนโดยใช ้
ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ หรอืแอป

THWW เคลด็ลับความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน 73



แฟกซเ์คล่ือนท่ี
ใชแ้อป HP Smart ในการสแกนและสง่แฟกซเ์อกสารหลายหนา้ในครัง้เดยีวจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีห่รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ แอป 
HP Smart จะสง่แฟกซข์องคณุอยา่งปลอดภัย

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแฟกซเ์คล ื่อนท ี ่โปรดไปท ี ่เวบ็ไซต ์HP Smart

ใชแ้ฟกซเ์คล่ือนท่ี ในแอป HP Smart

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่อปุกรณเ์คล ื่อนท ีห่รอืคอมพวิเตอรข์องคณุน้ันเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย เรยีกใชแ้อป HP Smart แลว้ลงช ื่อ
เขา้ใช ้หรอืสรา้ง HP Account ของคณุ

2. เลอืกไทลแ์ฟกซเ์คล ื่อนท ี่

หากคณุไมพ่บไทล ์แฟกซเ์คล่ือนท่ี ใหเ้ปิดใชง้านโดยทาํตามนี้:

● บนอปุกรณเ์คล ื่อนท ี:่ แตะ ปรบัแต่งไทล ์แตะ แฟกซเ์คล่ือนท่ี เพ ื่อเปิดใชง้านไทล ์จากน้ันกลับไปท ีห่นา้จอหลัก

● บนอปุกรณ ์Windows 10: คลกิ การต้ังคา่ เลอืก ปรบัแต่งไทล ์คลกิ อุปกรณเ์คล่ือนท่ี เพ ื่อเปิดใชง้านไทล ์จากน้ัน
กลับไปท ีห่นา้จอหลัก

● บนอปุกรณ ์Mac: จากแถบเมน ูใหเ้ลอืก HP Smart >ปรบัแต่งไทล ์ตัง้คา่ตัวเลอืก Mobile Fax เป็น เปิด

หมายเหตุ: แฟกซเ์คล ื่อนท ี ่จะใชง้านไดเ้ฉพาะในบางประเทศ/ภมูภิาคเทา่น้ัน หากคณุไมเ่หน็ตัวเลอืกแฟกซเ์คล ื่อนท ี่ ใน 
เมนปูรบัแตง่ แสดงวา่คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแฟกซเ์คล ื่อนท ี่ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุได ้

3. ป้อนขอ้มลูแฟกซเ์คล ื่อนท ีท่ ีจ่าํเป็น

4. หากตอ้งการเพ ิม่ใบปะหนา้ ใหแ้ตะ เพ่ิมใบปะหน้า จากน้ันพมิพหั์วเร ือ่งและขอ้ความ

5. สแกนรายการท ีค่ณุตอ้งการสง่แฟกซ ์โดยใชเ้คร ือ่งพมิพห์รอืกลอ้งบนอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ หรอืแนบประเภทไฟลท์ ีร่ะบบ
รองรบั สง่แฟกซเ์ม ื่อพรอ้ม

แฟกซข์องคณุจะถกูสง่อยา่งปลอดภัย โดยคณุสามารถตดิตามสถานะไดจ้ากในแอป HP Smart
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8 บรกิารบนเว็บ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● บรกิารทางเวบ็คอือะไร

● การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็

● การพมิพง์านดว้ย HP ePrint

● การลบบรกิารทางเวบ็

THWW 75



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

หมายเหตุ:  หากตอ้งการใชค้ณุลักษณะเวบ็ดังกลา่ว จะตอ้งมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับอนิเทอรเ์นต็ คณุไมส่ามารถใช ้
คณุลักษณะทางเวบ็ไดห้ากมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชส้าย USB

HP ePrint

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

หมายเหตุ: ใช ้HP Account (อาจไมม่ ี ใหเ้ลอืกใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค) ของคณุ ในการลงช ื่อเขา้ใชแ้ละกาํหนดคา่
การตัง้คา่ HP ePrint

หลังจากท ีค่ณุลงทะเบยีนบัญชผี ู้ ใชบ้น www.hpsmart.com แลว้ คณุจะสามารถลงช ื่อเขา้ใชเ้พ ื่อดสูถานะงาน HP ePrint 
ของคณุ จัดการควิงานพมิพ ์ HP ePrint ของคณุ ควบคมุผ ูท้ ีส่ามารถใชง้านท ีอ่ย ูอ่เีมล HP ePrint ของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อสัง่
พมิพ ์ และขอความชว่ยเหลอืเก ี่ยวกับ HP ePrint ได ้
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การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ
กอ่นท ีค่ณุจะตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับอนิเทอรเ์นต็แลว้

หากตอ้งการตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ให ้ ใชว้ธิ ี ใดวธิหีนึ่งตอ่ไปนี้

การต้ังคา่บรกิารทางเว็บโดยใชแ้ผงควบคุมเครือ่งพิมพ ์

1. สัง่พมิพร์ายงานบรกิารทางเวบ็ โดยกดปุ่ ม ขอ้มลู คา้งไวส้ามวนิาท ีจนกวา่ไฟปุ่ มทัง้หมดจะตดิสวา่ง กดปุ่ ม กลับส ูก่ารทาํงาน

2. ในหนา้เอกสารจะมคีาํแนะนําเก ี่ยวกับการตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ของ HP

การต้ังคา่บรกิารทางเว็บโดยใชเ้ว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

2. คลกิท ีแ่ทบ็ บรกิารบนเว็บ

3. ในสว่น Web Services Settings (การต้ังคา่บรกิารทางเว็บ) ใหค้ลกิท ี ่Setup (การต้ังคา่) คลกิท ี ่ดําเนินการต่อ และ
ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ เพ ื่อยอมรบัเง ื่อนไขการใชง้าน

4. ถา้ไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหเ้ลอืกอนุญาตใหเ้คร ือ่งพมิพท์าํการตรวจหาและตดิตัง้การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: เม ื่อการอัพเดตพรอ้มใชง้าน การอัพเดตจะถกูดาวน ์โหลดและตดิตัง้โดยอัตโนมัต ิจากน้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะรสี
ตารต์

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

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

หากต้องการต้ังคา่บรกิารทางเว็บโดยใช ้HP ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพ ์(Windows)

1. เปิด HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
(Windows) ในหนา้ 40

2. ในหนา้ตา่งท ีเ่ปิดข ึน้มา ใหดั้บเบลิคลกิ พิมพแ์ละสแกน จากน้ันเลอืก เชื่อมต่อเครือ่งพิมพกั์บเว็บ ใน พิมพ ์หนา้หลักของ
เคร ือ่งพมิพ ์ (Embedded Web Server) จะเปิดข ึน้

3. บนแทบ็ บรกิารบนเว็บ ใหค้ลกิท ี ่ดําเนินการต่อ และปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อยอมรบัขอ้กาํหนดการใชง้าน

4. ถา้ไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหเ้ลอืกอนุญาตใหเ้คร ือ่งพมิพท์าํการตรวจหาและตดิตัง้การอัพเดตเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: เม ื่อการอัพเดตพรอ้มใชง้าน การอัพเดตจะถกูดาวน ์โหลดและตดิตัง้โดยอัตโนมัต ิจากน้ันเคร ือ่งพมิพจ์ะรสี
ตารต์
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หมายเหตุ: ถา้มกีารแสดงขอ้ความพรอ้มตส์าํหรบัการตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ี ่ใหป้ฏบัิต ิ
ตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อทาํการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีด ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยชองคณุ 
หรอืเจา้หนา้ท ีผ่ ูท้าํการตัง้คา่เครอืขา่ย

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

กอ่นท ีจ่ะใช ้HP ePrint ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยท ี่ ใชง้านอย ูซ่ ึง่ใหก้ารเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็

หากต้องการพิมพเ์อกสารโดยใช ้HP ePrint

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่ Web Services แลว้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ในหนา้ 77

2. หากตอ้งการดทู ีอ่ย ูอ่เีมลสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ:

a. กด  (ปุ่ มขอ้มลู) คา้งไวส้ามวนิาท ีจนกวา่ไฟปุ่ มแผงควบคมุทัง้หมดจะตดิสวา่ง

b. กด  (ปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน) เพ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลูบรกิารทางเวบ็ จากน้ันใหท้าํการคน้หาท ีอ่ย ูอ่เีมลสาํหรบั

เคร ือ่งพมิพข์องคณุจากหนา้ดังกลา่ว

3. อเีมลเอกสารของคณุไปยังเคร ือ่งพมิพ ์

a. ในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ ใหเ้ปิดแอพพลเิคชันอเีมล

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการใชแ้อพพลเิคชันอเีมลในในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอืของคณุ โปรดด ู
เอกสารท ีม่าพรอ้มกับแอพพลเิคชัน

b. สรา้งอเีมลใหมแ่ละแนบเอกสารท ีจ่ะพมิพ ์

c. สง่อเีมลไปยังท ีอ่ย ูอ่เีมลของเคร ือ่งพมิพ ์

เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพเ์อกสารท ีแ่นบมา

หมายเหตุ:

● ป้อนเฉพาะท ีอ่ย ูอ่เีมลของ HP ePrint ลงในชอ่ง "ถงึ" อยา่ป้อนท ีอ่ย ูอ่เีมลเพ ิม่เตมิในชอ่งอื่นๆ เซริฟ์เวอร ์ HP ePrint จะ
ไมย่อมรบังานพมิพอ์เีมล หากมมีากกวา่หนึ่งท ีอ่ย ูอ่เีมลในชอ่ง "ถงึ" หรอืมที ีอ่ย ูอ่เีมลอย ู่ ในชอ่ง "สาํเนาถงึ"

● อเีมลของคณุจะไดร้บัการพมิพทั์นทที ี่ ไดร้บั โดยไมม่กีารรบัประกันเวลาท ีจ่ะไดร้บัอเีมลหรอืการไดร้บัอเีมลเชน่เดยีวกับ
อเีมลทัว่ไป คณุสามารถตรวจสอบสถานะงานพมิพ ์ไดจ้ากบน เวบ็ไซต ์HP Smart (อาจไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเทศ/
ภมูภิาค)

● เอกสารท ีพ่มิพด์ว้ย HP ePrint อาจมลัีกษณะแตกตา่งจากตน้ฉบับ รวมทัง้ลักษณะ การจัดรปูแบบ และการจัด
ขอ้ความอาจแตกตา่งจากเอกสารตน้ฉบับ สาํหรบัเอกสารท ีต่อ้งพมิพ ์ใหม้คีณุภาพสงู (เชน่ เอกสารทางกฎหมาย) เรา
ขอแนะนําใหค้ณุพมิพง์านจากซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชันบนคอมพวิเตอรข์องคณุ ซ ึง่ทาํใหค้ณุสามารถควบคมุลักษณะ
ของงานท ีพ่มิพอ์อกมาไดม้ากข ึน้
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การลบบรกิารทางเว็บ
ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เพ ื่อนํา Web Services ออก

การนํา Web Services ออกโดยใชเ้ว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web Server ในหนา้ 36

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

3. คลกิ Remove Web Services (ลบบรกิารทางเวบ็) 

4. คลกิ Yes (ใช)่ เพ ื่อลบบรกิารทางเวบ็ออกจากเคร ือ่งพมิพข์องคณุ
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9 การแก้ ไขปัญหา

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ขอรบัวธิ ี ใชจ้ากแอป HP Smart 

● รบัความชว่ยเหลอืในค ูม่อืนี้

● ทาํความเขา้ใจรายงานเคร ือ่งพมิพ ์

● การแก ้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเวบ็

● ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์

● คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน

● ฝ่ายสนับสนุนของ HP
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ขอรบัวิธี ใชจ้ากแอป HP Smart
แอป HP Smart จะแจง้เตอืนปัญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ (กระดาษตดิและปัญหาอื่นๆ) แสดงลงิค ์ไปยังเนื้อหาวธิ ี ใช ้และตัวเลอืกใน
การตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนเพ ื่อขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิ
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รบัความชว่ยเหลือในคูม่อืน้ี
เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

● ปัญหาเก ี่ยวกับตลับบรรจหุมกึ

● ปัญหาการพมิพ ์

● ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● ปัญหาเก ี่ยวกับฮารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ ์

● คาํเตอืนเคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
● การนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

● เรยีนร ูว้ธิกีารป้องกันกระดาษตดิขัด

● การแก ้ ไขปัญหาการป้อนกระดาษ

การนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

หมายเหตุ: กระดาษอาจตดิไดห้ลายจดุ ดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากถาดกระดาษกอ่น โดยจะชว่ยใหท้างผา่นกระดาษไมม่สี ิง่กดีขวาง 
และชว่ยใหก้ารเอากระดาษท ีต่ดิออกจากสว่นอื่นๆ งา่ยข ึน้ จากน้ันใหด้าํเนนิการกับสว่นถัดไป จนกวา่จะพบและเอากระดาษท ีต่ดิ
ออกครบทัง้หมด

วิธกีารดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษ

1. เอากระดาษท ีต่ดิทัง้หมดออกจากถาดกระดาษ ทัง้กระดาษท ีห่ลดุหลวมและกระดาษท ีต่ดิ

2. ใช ้ ไฟฉายตรวจสอบวา่มกีระดาษตดิหรอืมวัีตถแุปลกปลอมอย ู่ ในทางจา่ยกระดาษหรอืไม ่หากม ี ใหเ้อาออก

เพ ื่อป้องกันไม่ ใหก้ระดาษฉีกขาด ใหค้อ่ยๆ ดงึกระดาษออกโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง

3. กด  (ปุ่ มยกเลกิ) เคร ือ่งพมิพจ์ะพยายามเอากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกโดยอัตโนมัติ
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วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากถาดรบักระดาษออก

1. นํากระดาษทัง้หมดออกจากถาดจา่ยกระดาษ รวมถงึทัง้กระดาษท ี่ ไมต่ดิและตดิอย ู่

2. ใช ้ ไฟฉายตรวจสอบวา่มกีระดาษตดิหรอืมวัีตถแุปลกปลอมอย ู่ ในทางจา่ยกระดาษหรอืไม ่หากม ี ใหเ้อาออก

เพ ื่อป้องกันไม่ ใหก้ระดาษฉีกขาด ใหค้อ่ยๆ ดงึกระดาษออกโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง

วิธกีารดึงกระดาษติดออกจากสว่นเขา้ถึงตลับหมกึพิมพ ์

1. กด  (ปุ่ มยกเลกิ) เพ ื่อลองเอากระดาษท ีต่ดิออกโดยอัตโนมัต ิหากวธินีี้ ไม่ ไดผ้ล ใหท้าํขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพ ื่อนํากระดาษท ี่

ตดิอย ูอ่อกดว้ยตนเอง

2. เปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

3. รอจนกวา่แครจ่ะหยดุเคล ื่อนท ี่

4. กด  เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันใหถ้อดสายไฟออกจากดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: เพ ื่อหลกีเล ี่ยงความเส ีย่งตอ่การโดนไฟชอ็ต คณุจะตอ้งถอดปลัก๊สายไฟออก เพ ื่อใชม้อืเล ื่อนแคร ่

5. ใช ้ ไฟฉายตรวจสอบวา่มกีระดาษหรอืวัตถแุปลกปลอมตดิอย ู่ ในบรเิวณชอ่งตลับหมกึหรอืไม ่หากม ี ใหเ้อาออก

เพ ื่อป้องกันไม่ ใหก้ระดาษฉีกขาด ใหค้อ่ยๆ ดงึกระดาษออกโดยใชม้อืทัง้สองขา้ง
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6. ถอดฝาครอบทางเดนิกระดาษ

7. หากตลับหมกึพมิพอ์ย ูต่รงกลางของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ล ื่อนตลับหมกึพมิพ ์ไปทางขวา และจากน้ันดงึกระดาษหรอืวัตถใุดๆ ท ี่
ขวางเสน้ทางของตลับหมกึพมิพอ์อก

8. ปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

9. เสยีบสายไฟกลับเขา้ไปท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเปิดเคร ือ่ง
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วิธนํีากระดาษท่ีติดในเครือ่งพิมพอ์อก

ขอ้ควรระวัง: หลกีเล ี่ยงการดงึกระดาษท ีต่ดิจากดา้นหนา้เคร ือ่งพมิพ ์ แต่ ใหท้าํตามขัน้ตอนดา้นลา่งนี้แทนเพ ื่อนํากระดาษท ีต่ดิ
ออก การดงึเอากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากทางดา้นหนา้เคร ือ่งพมิพอ์าจเป็นเหตใุหก้ระดาษเกดิฉีกขาดและท ิง้เศษกระดาษท ีข่าดน้ัน
คาไว ้ ในเคร ือ่งพมิพ ์ได ้ซ ึง่จะย ิง่ทาํใหเ้กดิการตดิขัดมากข ึน้ตอ่ไปอกี 

1. ตรวจสอบทางเผา่นกระดาษภายในเคร ือ่งพมิพ ์

a. เปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

b. ถอดฝาครอบทางเดนิกระดาษ

c. ยกฝาครอบเคร ือ่งพมิพส์องหนา้ข ึน้และนํากระดาษท ีต่ดิออก
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d. ใสฝ่าครอบทางผา่นกระดาษอกีครัง้ ตรวจดวูา่ดันฝาครอบเขา้ท ีด่แีลว้

e. ปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

f. แตะ  บนแผงควบคมุเพ ื่อทาํงานปัจจบัุนตอ่

2. ถา้ปัญหายังไมห่ายไป ใหต้รวจสอบบรเิวณแครเ่คร ือ่งพมิพภ์ายในเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: ระหวา่งท ีด่าํเนนิการ หลกีเล ี่ยงการแตะตอ้งสายเคเบลิท ีต่ดิอย ูกั่บแครเ่คร ือ่งพมิพ ์

a. เปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์
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b. ถา้เกดิมกีระดาษตดิขัด ใหข้ยับแครเ่คร ือ่งพมิพ ์ไปดา้นขวาสดุของเคร ือ่งพมิพ ์ ใชม้อืทัง้สองขา้งจับแลว้ดงึเขา้หาตัวคณุ

ขอ้ควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกล ิง้ ใหต้รวจสอบลกูกล ิง้และลอ้เพ ื่อหาเศษ
กระดาษท ีอ่าจตกคา้งอย ูด่า้นในเคร ือ่งพมิพ ์

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ใหห้มด กอ็าจทาํใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิไดอ้กี

c. ขยับแคร ่ ไปดา้นซา้ยสดุของเคร ือ่งพมิพ ์ และทาํเชน่เดยีวกับขัน้ตอนเม ื่อสกัคร ูเ่พ ื่อเอากระดาษฉีกขาดท ีม่อีอกมา

d. ปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

e. แตะ  บนแผงควบคมุเพ ื่อทาํงานปัจจบัุนตอ่

3. ถา้ปัญหายังไมห่ายไป ใหต้รวจสอบบรเิวณถาด

a. ดงึถาดกระดาษออกมาเพ ื่อขยายพ ืน้ท ี่
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b. คอ่ยๆ ยกเคร ือ่งพมิพเ์อนลงเพ ื่อใหเ้หน็ดา้นลา่งของเคร ือ่งพมิพ ์

c. ตรวจสอบชอ่งวา่งภายในเคร ือ่งพมิพ ์ ซ ึง่เคยใสถ่าดกระดาษไว ้ถา้พบวา่มกีระดาษตดิอย ู ่ใหเ้อ ือ้มมอืเขา้ไป ในชอ่งวา่งน้ัน 
แลว้ดงึกระดาษน้ันเขา้หาตัวดว้ยมอืทัง้สอง

ขอ้ควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกล ิง้ ใหต้รวจสอบลกูกล ิง้และลอ้เพ ื่อหาเศษ
กระดาษท ีอ่าจตกคา้งอย ูด่า้นในเคร ือ่งพมิพ ์

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ใหห้มด กอ็าจทาํใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิไดอ้กี

d. คอ่ยๆ หงายเคร ือ่งพมิพข์ ึน้อกีครัง้

e. ดันถาดกระดาษกลับเขา้ไป

f. แตะ  บนแผงควบคมุเพ ื่อทาํงานปัจจบัุนตอ่

วิธกีารดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากตัวป้อนกระดาษ

a. ยกฝาครอบตัวป้อนกระดาษข ึน้
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b. คอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากลกูกล ิง้

ขอ้ควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดงึกระดาษออกจากลกูกล ิง้ ใหต้รวจสอบลกูกล ิง้และลอ้เพ ื่อหาเศษ
กระดาษท ีอ่าจตกคา้งอย ูด่า้นในเคร ือ่งพมิพ ์ 

หากคณุไมนํ่าเศษกระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ใหห้มด กอ็าจทาํใหเ้กดิปัญหากระดาษตดิไดอ้กี

c. ปิดถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ ออกแรงกดลงจนกวา่จะลอ็กเขา้ท ี่

เรยีนรู้วิธกีารป้องกันกระดาษติดขดั

เพ ื่อป้องกันไม่ ใหก้ระดาษตดิ โปรดปฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

● ควรนํากระดาษท ีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรบักระดาษอยา่งสม ํา่เสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุกาํลังพมิพด์ว้ยกระดาษท ี่ ไมย่น่ พับ หรอืชาํรดุ

● คณุสามารถป้องกันไม่ ใหก้ระดาษมว้นงอหรอืมรีอยยับไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท ี่ ไม่ ได ้ ใชทั้ง้หมดไว ้ ในถงุท ีส่ามารถปิดผนกึได ้

● อยา่ใชก้ระดาษท ีห่นาหรอืบางเกนิไปสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไมม่กีระดาษมากเกนิไป สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18
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● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด

● อยา่ใสก่ระดาษท ีม่ชีนดิและขนาดแตกตา่งกันไวร้วมกันในถาดกระดาษ ปึกกระดาษในถาดกระดาษตอ้งเป็นชนดิและขนาด
เดยีวกันทัง้ปึก

● เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํให ้
กระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

● อยา่ออกแรงดันกระดาษเขา้ไปภายในถาดกระดาษจนลกึเกนิไป

● หากคณุพมิพล์งบนกระดาษทัง้สองหนา้ อยา่พมิพภ์าพท ีม่คีวามเขม้สสีงูบนกระดาษท ีม่นํีา้หนักเบา

● หากกระดาษในเคร ือ่งพมิพก์าํลังจะหมด ใหเ้คร ือ่งพมิพพ์มิพจ์นหมดกระดาษกอ่น จากน้ันจงึเพ ิม่กระดาษ อยา่ป้อนกระดาษ
ขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพอ์ย ู่

การแก้ ไขปัญหาการป้อนกระดาษ

คณุกาํลังประสบปัญหาในลักษณะใด

● เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษจากถาดกระดาษ   

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษลงในถาดกระดาษแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18

– เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษในถาดกระดาษไม่ โคง้งอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษท ี่ โคง้ในทศิทางตรงกันขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบ้ียว   

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ได ้ ใสก่ระดาษไวต้รงกลางของถาดกระดาษ และตัวปรบัความกวา้งของกระดาษน้ันพอดกัีบดา้น
ซา้ยและขวาของกระดาษ

– ใสก่ระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพเ์ม ื่อเคร ือ่งไม่ ไดก้าํลังพมิพง์านอย ูเ่ทา่น้ัน

● กระดาษหลายแผน่ขณะน้ีกําลังถูกดึงเขา้  

– เล ื่อนตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ในถาดกระดาษไม่ ไดม้กีระดาษเยอะเกนิไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่แผน่กระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป ไมต่ดิกัน

– ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อการปฏบัิตงิานและประสทิธภิาพในการทาํงานท ีด่ที ีส่ดุ

ปัญหาเก่ียวกับตลับบรรจุหมกึ
● ระบวุา่ตลับหมกึพมิพม์ปีัญหาหรอืไม่

● การแกป้ัญหาเก ี่ยวกับตลับหมกึพมิพ ์
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ระบุวา่ตลับหมกึพิมพม์ปีัญหาหรอืไม่

หากเกดิปัญหาเก ี่ยวกับตลับหมกึ คณุอาจไดร้บัขอ้ความแสดงปัญหาเก ี่ยวกับตลับหมกึจากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืแอป 
HP Smart หรอืไฟ ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์ จะตดิสวา่ง

หากตอ้งการระบอุยา่งชัดเจนวา่ตลับหมกึใดมปีัญหา ใหเ้ปิดฝาชอ่งใสต่ลับหมกึ จากน้ันตรวจสอบไฟแสดงสถานะตลับหมกึ หากไฟ
ตดิสวา่งหรอืกะพรบิ แสดงวา่ตลับหมกึน้ันมปีัญหา หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับสาเหตแุละวธิแีก ้ ไขปัญหา โปรดดทู ี ่คาํเตอืน
เคร ือ่งพมิพห์รอืสถานะขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 101

การแก้ปัญหาเก่ียวกับตลับหมกึพิมพ ์

หากเกดิขอ้ผดิพลาดข ึน้หลังจากตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ หรอืหากขอ้ความระบวุา่ตลับหมกึพมิพม์ปีัญหา ใหล้องนําตลับหมกึพมิพอ์อก 
ตรวจสอบวา่มกีารดงึเทปพลาสตกิปิดป้องกันออกจากตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะตลับแลว้ และจากน้ันให ้ ใสต่ลับหมกึพมิพก์ลับเขา้ไป ใหม่
อกีครัง้ หากยังไม่ ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้สมัผัสของตลับหมกึพมิพ ์ หากยังไมส่ามารถแก ้ ไขปัญหานี้ ได ้ใหเ้ปล ี่ยนตลับหมกึ
พมิพ ์ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ ในหนา้ 60

วิธทํีาความสะอาดหน้าสมัผัสตลับหมกึพิมพ ์

ขอ้ควรระวัง: ขัน้ตอนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาเพยีงสองสามนาท ีตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพก์ลับเขา้ไป
ในเคร ือ่งพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้อยา่งเรว็ท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะเป็นไป ได ้เราไมแ่นะนําใหนํ้าตลับหมกึพมิพอ์อกมานอกเคร ือ่งพมิพน์านกวา่ 30 นาท ี
หากตลับหมกึพมิพถ์กูท ิง้ไว ้ โดยไม่ ไดร้บัการป้องกันนอกเคร ือ่งพมิพ ์ หัวฉีดอาจแหง้และอดุตัน

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร ือ่งอย ู่

2. เปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

3. รอจนกวา่แครจ่ะหยดุเคล ื่อนท ี่

4. นําตลับหมกึพมิพท์ ีร่ะบใุนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก
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5. ทาํความสะอาดขัว้สมัผัสของตลับบรรจหุมกึและของเคร ือ่งพมิพ ์

a. จับดา้นขา้งของตลับหมกึพมิพ โ์ดยใหห้งายดา้นลา่งข ึน้ แลว้คน้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนตลับหมกึ
พมิพ ์

แถบหนา้สมัผัส ไฟฟ้าจะเป็นจดุสทีองเลก็ๆ บนตลับหมกึพมิพ ์

b. เชด็เฉพาะแถบหนา้สมัผัสโดยใชก้า้นสาํลแีหง้หรอืผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขีน

ขอ้ควรระวัง: ระวังอยา่เชด็สว่นอื่นนอกจากแถบหนา้สมัผัส และอยา่ใหม้รีอยเป้ือนของหมกึหรอืเศษวัสดอุ ื่นๆ ตดิอย ู่
บนตลับหมกึพมิพ ์

c. คน้หาแถบหนา้สมัผัส ในหัวพมิพท์ ีด่า้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

หนา้สมัผัสของเคร ือ่งพมิพจ์ะเป็นชดุสว่นนนูสทีอง ซ ึง่อย ู่ ในตาํแหน่งท ีบ่รรจบกับหนา้สมัผัสบนตลับหมกึพมิพ ์

d. ใชก้า้นสาํลแีหง้หรอืผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขีนเชด็แถบหนา้สมัผัส

6. ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้

7. ปิด ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์

8. ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปแลว้หรอืยัง หากยังคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิด
ใหม่

หมายเหตุ: ถา้ปัญหามาจากตลับหมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีว คณุสามารถนําตลับหมกึน้ันออกและใช ้ โหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีวเพ ื่อ
ใชง้านเคร ือ่งพมิพด์ว้ยตลับหมกึพมิพเ์พยีงตลับเดยีวเทา่น้ัน

ปัญหาการพิมพ ์
คณุตอ้งการทาํอะไร

● แก้ ไขปัญหาหนา้ท ี่ ไมพ่มิพ ์ (พมิพ ์ไม่ ได)้
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● การแก ้ ไขปัญหาคณุภาพงานพมิพ ์

แก้ ไขปัญหาหน้าท่ี ไมพิ่มพ ์(พิมพ ์ ไม่ ได้)

การแก้ ไขปัญหาการพิมพ ์(Windows)

ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ และมกีระดาษอย ู่ ในถาดกระดาษ หากยังไมส่ามารถพมิพง์านได ้ใหล้องปฏบัิตติามขัน้ตอนดัง
ตอ่ไปนี้:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจาก ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ และแก ้ ไขปัญหาโดยปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

2. หากคณุเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่การเช ื่อมตอ่ยังทาํงานอย ู่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

วิธกีารตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้หยุดการทํางานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

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

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

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

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

d. หากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหล้องพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้

4. ตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

วิธกีารตรวจสอบวา่ได้ต้ังคา่เครือ่งพิมพท่ี์ถูกต้องไว้เป็นเครือ่งพิมพค์า่เริม่ต้น

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

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

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

b. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งหมายถกูในวงกลมสดีาํหรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

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

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

5. รสีตารท์ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ ์

วิธกีารรสีตารท์ท่ีเก็บพักงานพิมพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

Windows 10

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

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

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

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

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ช ีห้รอืแตะมมุบนขวาของหนา้จอเพ ื่อเปิดแถบทางลัด แลว้คลกิไอคอน Settings (การตัง้คา่)

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

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

iv. คลกิขวาหรอืแตะท ี ่Print Spooler (ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ)์ คา้งไว ้แลว้คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ
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v. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนดิการเร ิม่ตน้) ใหต้รวจดวูา่ไดเ้ลอืก Automatic 
(อัตโนมัต)ิ ไวแ้ลว้

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

Windows 7

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

ii. ดับเบลิคลกิ Services (บรกิารตา่งๆ)

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

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

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

b. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพค์า่เร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งหมายถกูในวงกลมสดีาํหรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

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

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

6. รสีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

7. ลบควิการพมิพ ์

วิธกีารลบคิวการพิมพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

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

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

b. ดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอนเคร ือ่งพมิพข์องคณุเพ ื่อเปิดควิการพมิพ ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร ือ่งพมิพ)์ ใหค้ลกิ Cancel all documents (ยกเลกิเอกสารทัง้หมด) หรอื Purge Print 
Document (ลา้งเอกสารงานพมิพ)์ จากน้ันคลกิ Yes (ใช)่ เพ ื่อยนืยัน
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d. ถา้ยังมเีอกสารอย ู่ ในควิ ใหร้สีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละลองพมิพอ์กีครัง้หลังจากคอมพวิเตอรร์สีตารท์เรยีบรอ้ย
แลว้

e. ตรวจสอบควิการพมิพอ์กีครัง้เพ ื่อดใูหแ้น่ ใจวา่ไมม่ขีอ้มลูคา้งอย ู ่จากน้ันจงึลองพมิพอ์กีครัง้

การแก้ ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ ์

หมายเหตุ: หากตอ้งการป้องกันไม่ ใหห้มกึในตลับแหง้ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ มเปิด/ปิดเสมอ 

การปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ ์(Windows)

1. ตรวจสอบวา่คณุกาํลังใชต้ลับหมกึพมิพ ์ HP ของแท้

2. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพ ื่อคณุภาพการพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ ควรใชก้ระดาษ HP คณุภาพสงู หรอืกระดาษท ีต่รงตามมาตรฐาน ColorLok® สาํหรบัขอ้มลู
เพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ความร ูเ้บ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ ในหนา้ 24

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจเสมอวา่กระดาษท ีค่ณุใชพ้มิพอ์ย ู่ ในสภาพแบนราบ เพ ื่อให ้ ไดผ้ลการพมิพภ์าพท ีด่ที ีส่ดุ ให ้ ใชก้ระดาษ
ภาพถา่ยขัน้สงูของ HP 

จัดเกบ็กระดาษชนดิพเิศษไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิภายในถงุพลาสตกิท ีซ่ลีใหม ่วางไวบ้นพ ืน้ผวิท ีเ่รยีบ และจัดเกบ็ไว ้ ในท ีแ่หง้ เม ื่อ
คณุพรอ้มท ีจ่ะพมิพ ์ ใหนํ้าเฉพาะกระดาษท ีต่อ้งการใชอ้อกมาทันท ีเม ื่อพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใหนํ้ากระดาษภาพถา่ยท ี่ ไม่ ได ้ ใช ้
ใสก่ลับลงในถงุพลาสตกิตามเดมิ การทาํเชน่นีจ้ะชว่ยป้องกันกระดาษภาพถา่ยไม่ ใหม้ว้นงอ

3. ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อใหแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ลอืกชนดิกระดาษท ีเ่หมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media (วัสดุ
พมิพ)์ และคณุภาพการพมิพจ์ากรายการแบบดงึลง Quality Settings (การตัง้คา่คณุภาพ)

ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ พิมพแ์ละสแกน และจากน้ันคลกิท ี ่Set Preferences (ตัง้คา่ลักษณะท ีต่อ้งการ) เพ ื่อเขา้
ถงึคณุสมบัตกิารพมิพ ์

4. ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ โ์ดยประมาณเพ ื่อดวูา่มหีมกึพมิพเ์หลอือย ูน่อ้ยหรอืไม่

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ ในหนา้ 58 หากตลับหมกึพมิพม์หีมกึพมิพเ์หลอือย ูน่อ้ย 
ควรพจิารณาเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์

5. ปรบัตาํแหน่งตลับหมกึพมิพ ์

หากต้องการปรบัแนวตลับหมกึพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวขนาด letter หรอื A4 ท ียั่งไม่ ได ้ ใชเ้ขา้ไป ในถาดกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ในหนา้ 40

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ พิมพแ์ละสแกน และคลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์อง
คณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์ จะปรากฎข ึน้
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d. ใหค้ลกิท ี ่Align Ink Cartridges (ปรบัแนวตลับหมกึพมิพ)์ บนแทบ็ Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์

เคร ือ่งพมิพพ์มิพห์นา้การปรบัตาํแหน่ง

e. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อปรบัแนวตลับหมกึพมิพ ์ ร ี ไซเคลิหรอืท ิง้กระดาษท ี่ ใชป้รบัแนวตลับหมกึพมิพ ์ใน
ภายหลัง

6. พมิพห์นา้การวเิคราะหห์ากตลับหมกึพมิพยั์งเหลอืหมกึพมิพอ์ย ูม่าก

วิธกีารพิมพห์น้าการวิเคราะห ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวขนาด letter หรอื A4 ท ียั่งไม่ ได ้ ใชเ้ขา้ไป ในถาดกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ในหนา้ 40

c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ พิมพแ์ละสแกน และคลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์อง
คณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

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

e. ตรวจสอบชอ่งสบีนหนา้วเิคราะห ์

หากมชีอ่งส ี ใดๆ แสดงเสน้สขีาว มสีจีางลง หรอืหายไปทัง้หมด ใหด้าํเนนิการตอ่ในขัน้ตอนตอ่ไป

ภาพ 9-1  ชอ่งสที ี่ ไมม่ขีอ้ผดิพลาด

ภาพ 9-2  ตัวอยา่งของชอ่งสที ี่ ไมม่ขีอ้ผดิพลาด

7. ทาํความสะอาดตลับหมกึพมิพ ์

วิธกีารทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ ์

a. ใสก่ระดาษสขีาวขนาด letter หรอื A4 ท ียั่งไม่ ได ้ ใชเ้ขา้ไป ในถาดกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ HP ซอฟตแ์วร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ (Windows) ในหนา้ 40
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c. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหค้ลกิ พิมพแ์ละสแกน และคลกิ Maintain Your Printer (ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์อง
คณุ) เพ ื่อเขา้ถงึ Printer Toolbox (กลอ่งเคร ือ่งมอืเคร ือ่งพมิพ)์

d. คลกิท ี ่Clean Cartridges (ทาํความสะอาดตลับหมกึพมิพ)์ บนแทบ็ Device Services (บรกิารของอปุกรณ)์ ปฏบัิติ
ตามคาํสัง่ท ีป่รากฏบนหนา้จอ

ปัญหาเครอืขา่ยและการเชื่อมต่อ
คณุตอ้งการทาํอะไร

● แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่ไรส้าย

● แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct 

แก้ ไขปัญหาการเชื่อมต่อไรส้าย

เลอืกตัวเลอืกการแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้อยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้

● ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละเราเตอรร์ะบบไรส้าย และมกีารจา่ยไฟอยา่งถกูตอ้ง และตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิด
สญัญาณไรส้ายบนเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะระบบไรส้าย  บนแผงควบคมุตดิสวา่ง

● จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ให ้กลับส ูก่ารทาํงาน  และ  (ปุ่ มขอ้มลู) พรอ้มกัน เพ ื่อสัง่พมิพร์ายงานการทดสอบ

เครอืขา่ยไรส้ายและหนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย

ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบนสดุของรายงานการทดสอบเครอืขา่ยไรส้าย เพ ื่อดวูา่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิข ึน้ระหวา่งการทดสอบหรอื
ไม ่และคณุยังสามารถตรวจสอบความแรงสญัญาณ Wi-Fi ของคณุไดอ้กีดว้ย

– ดทู ีส่ว่น ผลการวินิจฉัย สาํหรบัการทดสอบทัง้หมดท ีด่าํเนนิการไป เพ ื่อตรวจดวูา่เคร ือ่งพมิพข์องคณุผา่นการทดสอบ
หรอืไม ่หากพบปัญหา ใหด้าํเนนิการตามขัน้ตอนแนะนําในรายงาน แลว้ลองใชง้านเคร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

– จากสว่น การกําหนดคา่ปัจจุบัน ใหค้น้หาช ื่อเครอืขา่ย (SSID) ซ ึง่เคร ือ่งพมิพข์องคณุกาํลังเช ื่อมตอ่อย ู่ ในปัจจบัุน 
ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืของคณุ

– ตรวจสอบความแรงสญัญาณ Wi-Fi ของคุณ หากสญัญาณออ่น ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งพมิพอ์ย ูภ่ายในระยะ
ของเครอืขา่ยไรส้าย สาํหรบัเครอืขา่ยสว่นใหญ ่เคร ือ่งพมิพค์วรอย ูห่า่งจากแอคเซสพอยน ์ไรส้าย (เราเตอรแ์บบไรส้าย) 
ไมเ่กนิ 30 ม.(100 ฟตุ)

● คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ย แลว้เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่โดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 26

● จากศนูยช์ว่ยเหลอื HP Smart ใหค้น้หาวธิ ี ใชก้ารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ

● หากคณุตอ้งการพมิพจ์ากบนคอมพวิเตอร ์ Windows ใหล้องใชย้ทูลิติ ีHP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละ
สแกน HP) เพ ื่อวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

● หากตอ้งการตรวจสอบวา่ไฟรว์อลลห์รอืโปรแกรมป้องกันไวรสั ขัดขวางไม่ ใหค้อมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพห์รอื
ไม ่แลว้หาวธิแีกป้ัญหา ให ้ ใช ้การแกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลแ์บบออนไลนข์อง HP

● หากตอ้งการตรวจสอบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยไรส้าย ให ้ ไปท ี:่ www.hp.com/go/
wirelessprinting
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แก้ ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิด Wi-Fi Direct ไว ้หากปิดอย ู ่ใหก้ด  (ปุ่ มขอ้มลู) คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ีเพ ื่อเปิดไฟปุ่ ม

ทัง้หมด จากน้ันกด ,  และ  คา้งไวพ้รอ้มกัน

2. จากคอมพวิเตอร ์ไรส้ายหรอือปุกรณม์อืถอืของคณุ ใหค้น้หาและเช ื่อมตอ่กับช ื่อ Wi-Fi Direct ของเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

หากคณุตอ้งการใชอ้ปุกรณเ์คล ื่อนท ีท่ ี่ ไมร่องรบั Wi-Fi Direct ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุมกีารตดิตัง้แอปสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใช ้
งานรว่มกันได ้ ไวแ้ลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ีเ่วบ็ไซต ์HP Mobile Printing ท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting 
หากเวบ็ไซตน์ี้ ไมม่เีวอรชั์นทอ้งถ ิน่สาํหรบัประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษาของคณุ คณุจะไดร้บัการนําทางไปยังเวบ็ไซต ์HP Mobile 
Printing ในประเทศ/ภมูภิาคหรอืภาษาอื่น

หมายเหตุ: หากอปุกรณพ์กพาของคณุไมส่นับสนุน Wi-Fi คณุไมส่ามารถใช ้Wi-Fi Direct 

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

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่มกีารป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct หรอืรหัส PIN ท ีถ่กูตอ้งเม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน

● หาก  (ปุ่ มขอ้มลู) กะพรบิเป็นสขีาวบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดก้ดปุ่ มภายใน 30 วนิาท ี

เพ ื่อยนืยันการเช ื่อมตอ่

4. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่จาํนวนการเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct ยังไมถ่งึจาํนวนสงูสดุคอืหา้เคร ือ่ง

5. หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหา Wi-Fi Direct หรอืการกาํหนดคา่ Wi-Fi Direct ให ้ ไปท ี ่
www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect

ปัญหาเก่ียวกับฮารด์แวรข์องเครือ่งพิมพ ์

คําแนะนํา:  รนั HP Print and Scan Doctor (การพมิพ ์ HP และสแกนดอ๊กเตอร)์ เพ ื่อวนิจิฉัยและซอ่มแซมปัญหาการพมิพ ์ 
การสแกน และการทาํสาํเนาโดยอัตโนมัต ิแอพพลเิคชันนี้อาจม ี ให ้ ในบางภาษาเทา่น้ัน 

เครือ่งพิมพห์ยุดทํางานโดยไมท่ราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช ื่อมตอ่ไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายไฟของเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เขา้กับเตา้เสยีบไฟฟ้าท ี่ ใชก้ารไดแ้น่นสนทิ
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ฝาครอบตลับหมกึเปิดอยู่

● ปิดฝาครอบตลับหมกึพมิพเ์พ ื่อเร ิม่พมิพ ์

การปรบัตําแหน่งตลับหมกึพิมพล้์มเหลว

● หากการดาํเนนิการจัดแนวลม้เหลว ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ คณุได ้ ใสก่ระดาษธรรมดาสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใช ้ ไว ้ ในถาดกระดาษ หาก
คณุใสก่ระดาษส ี ไว ้ ในถาดกระดาษขณะจัดแนวตลับหมกึ การจัดแนวจะลม้เหลว

● หากการปรบัตาํแหน่งยังคงผดิพลาดอกี คณุอาจตอ้งทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ หรอืตัวเซน็เซอรอ์าจเสยี

● หากการทาํความสะอาดหัวพมิพยั์งไมส่ามารถแก ้ ไขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร HP ไปท ี ่www.support.hp.com 
เวบ็ไซตน์ีจ้ะใหข้อ้มลูและยทูลิติ ีท้ ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถแกป้ัญหาทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้เม ื่อมขีอ้ความแจง้ ใหเ้ลอืกประเทศ/
ภมูภิาคของคณุ แลว้คลกิ รายชื่อติดต่อของ HP ท้ังหมด เพ ื่อขอขอ้มลูการโทรตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

วิธกีารแก้ ไขปัญหาเครือ่งพิมพ ์ ไมทํ่างาน

▲ ปิดและเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ หากไมส่ามารถแกป้ัญหาได ้ใหต้ดิตอ่ HP

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP โปรดด ูฝ่ายสนับสนุนของ HP ในหนา้ 113

คําเตือนเครือ่งพิมพห์รอืสถานะขอ้ผิดพลาด

หมายเหตุ: แอป HP Smart จะแสดงขอ้มลูอยา่งรายละเอยีดเก ี่ยวกับคาํเตอืนและขอ้ผดิพลาดของเคร ือ่งพมิพ ์ เปิดแอปและ
ตรวจสอบสถานะของเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อแก ้ ไขปัญหา แลว้ตรวจสอบสว่นตอ่ไปนี้ เพ ื่อรบัความ
ชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิหากจาํเป็น

● ขอ้ผดิพลาดการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

● สถานะขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับกระดาษ

● สถานะขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับหมกึ

● รหัสขอ้ผดิพลาดบนแผงควบคมุ
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ขอ้ผิดพลาดการเชื่อมต่อแบบไรส้าย

ลักษณะของไฟ สาเหตุและการแก้ปัญหา

แถบไฟขนาดใหญก่ะพรบิเป็นจังหวะสนํีา้เงนิจากตรงกลางออกไปยังขอบ วนซํา้ ระหวา่ง
แตล่ะรอบ จะม ีไฟสเีหลอืงกะพรบิบนแถบไฟขนาดใหญ่

มขีอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับ การเช ื่อมตอ่ไรส้ายอัตโนมัต ิ(AWC)

● หากเกดิข ึน้ระหวา่งโหมดการตัง้คา่ AWC และตอ้งการคาํแนะนําเพ ิม่เตมิ โปรดด ู
ท ี ่เช ื่อมตอ่โดยใชแ้อป HP Smart ในหนา้ 26

● หากเกดิข ึน้หลังจากท ีก่ารเช ื่อมตอ่เสรจ็สมบรูณแ์ลว้ และตอ้งการทราบวธิแีก ้ ไข
ปัญหา โปรดดทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่ ในหนา้ 99

แถบไฟขนาดใหญต่ดิสวา่งสมีว่งท ีข่อบดา้นนอก และกะพรบิสเีหลอืงตรงกลาง มขีอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับการเช ื่อมตอ่ไรส้ายระหวา่งท ีอ่ย ู่ ในโหมด Wi-Fi Protected 
Setup (WPS)

● หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่
เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้ายโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
ในหนา้ 27

● หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิกีารแก ้ ไขปัญหา โปรดดทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ย
และการเช ื่อมตอ่ ในหนา้ 99
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สถานะขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับกระดาษ

ลักษณะของไฟ

สาเหตุและการแก้ปัญหาไฟบนขอบหน้าจอ ไฟถาดกระดาษ

ไฟสเีหลอืงบนแถบไฟ
ขนาดใหญ่

กะพรบิ ตดิสวา่ง ปิด เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บังานพมิพ ์ เร ิม่ป้อนกระดาษ และตรวจพบวา่ความกวา้งของกระดาษสาํหรบังาน
พมิพก์วา้งกวา่ความกวา้งของกระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป

กด  (ปุ่ มยกเลกิ) เพ ื่อยกเลกิงานพมิพแ์ละเล ื่อนกระดาษออก

เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาขนาดกระดาษไมต่รงกัน ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี้กอ่นพมิพ ์

● เปล ี่ยนการตัง้คา่ขนาดกระดาษสาํหรบังานพมิพ ์ใหต้รงกับกระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป

● เอากระดาษทัง้หมดออกจากถาดกระดาษ จากน้ันใสก่ระดาษท ีต่รงกับขนาดท ีตั่ง้คา่ไว ้
สาํหรบังานท ีก่าํลังพมิพ ์

คําแนะนํา: คณุสามารถเปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบโดยอัตโนมัติ ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ ในหนา้ 23 

ไฟสเีหลอืงบนแถบไฟ
ขนาดใหญ่

กะพรบิ ตดิสวา่ง ตดิสวา่ง หนึ่งในปัญหาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

● เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บังานพมิพห์ลายหนา้ ตรวจพบวา่ความยาวกระดาษสาํหรบังานพมิพ ์ไม่
ตรงกับความยาวของกระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป จงึพมิพห์นา้แรกของงานออกมาพรอ้มขอ้ผดิ
พลาด

หากตอ้งการยกเลกิงานพมิพ ์ ใหก้ด  (ปุ่ มยกเลกิ)

หากตอ้งการพมิพห์นา้ท ีเ่หลอื ใหก้ด  (ปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน) หนา้ท ีเ่หลอืจะมขีอ้ผดิ

พลาดเดยีวกันกับหนา้แรก

หากตอ้งการเปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบโดยอัตโนมัต ิโปรดดทู ี ่
เปล ี่ยนขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ท ีเ่คร ือ่งพมิพต์รวจพบ ในหนา้ 23

● เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บัคาํสัง่พมิพง์าน และตรวจพบวา่ไมม่กีระดาษอย ู่ ในถาดกระดาษ

หากตอ้งการยกเลกิงานพมิพ ์ ใหก้ด  (ปุ่ มยกเลกิ)

หากตอ้งการพมิพต์อ่ ให ้ ใสก่ระดาษ จากน้ันกด  (ปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน)

หากตอ้งการขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิ ี ใสก่ระดาษ โปรดด ูการใสวั่สดพุมิพ ์ ในหนา้ 18
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สถานะขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับหมกึ

ลักษณะของไฟ

สาเหตุและการแก้ปัญหาไฟบนขอบ
หน้าจอ

ฝาครอบตลับ
หมกึพิมพ ์

ไฟแสดงสถานะ
ตลับหมกึพิมพ ์

ไฟสเีหลอืงบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

กะพรบิ ตดิสวา่งเม ื่อตลับ
หมกึมปีัญหา

ตดิสวา่ง ตดิสวา่ง หนึ่งในปัญหาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

● มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพข์องปลอมหรอืมกีารใชง้านมาแลว้

● ตลับหมกึพมิพท์ ีต่รงกันมหีมกึเหลอืนอ้ยมาก

ลองแก ้ ไขปัญหาดว้ยวธิตีอ่ไปนี้เพ ื่อแก ้ ไขปัญหาท ีเ่กดิข ึน้

● ถา้เพ ิง่มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพท์ ีต่รงกันเขา้ไป ใหม ่ตลับหมกึพมิพน์ี้อาจเป็น
ของปลอมหรอืมกีารใชง้านมาแลว้ ดขูอ้ความใน HP ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ 
หรอืแอป HP Smart เพ ื่อตรวจสอบขอ้มลูเพ ิม่เตมิ

● ถา้มกีารตดิตัง้ตลับท ีต่รงกันนีน้านแลว้ แสดงวา่ตลับหมกึพมิพน์ี้มหีมกึเหลอื

นอ้ยมาก กด  (ปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน) เพ ื่อพมิพต์อ่ และเปล ี่ยนตลับ

หมกึเม ื่อคณุภาพการพมิพต์ํ่าเกนิไป สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับวธิกีารเปล ี่ยนตลับ
หมกึพมิพ ์ใหม ่โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ ในหนา้ 60

ไฟสเีหลอืงบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

กะพรบิ กะพรบิเม ื่อตลับ
หมกึมปีัญหา

ตดิสวา่ง ปิด หนึ่งในปัญหาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

● ไมม่ตีลับหมกึพมิพท์ ีต่รงกัน

หากหนึ่งในตลับหมกึพมิพห์ายไป เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดตลับหมกึพมิพ ์
เดยีว หากตอ้งการออกจากโหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีว ให ้ ใสต่ลับพมิพห์มกึท ี่

ตรงกัน สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีว โปรดดทู ี ่ใช ้
โหมดตลับหมกึพมิพเ์ดยีว ในหนา้ 62

● มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพท์ ีต่รงกันไวอ้ยา่งถกูตอ้ง หรอืยังคงไม่ ไดแ้กะเทป
พลาสตกิออก

ใหถ้อดตลับหมกึพมิพท์ ีต่รงกันออก ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไมม่เีทปพลาสตกิอย ู ่
และจากน้ันใสต่ลับหมกึพมิพเ์ขา้ไป ใหม่ ใหแ้น่นหนา สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 
โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ ในหนา้ 60

ไฟสเีหลอืงบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

ตดิสวา่ง ปิด ปิด ปิด ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์ เปิดอย ู ่จะตอ้งปิดเพ ื่อเร ิม่ทาํการพมิพ ์

ไฟสเีหลอืงบน
แถบไฟขนาด
ใหญ่

กะพรบิถ ี่ๆ กะพรบิถ ี่ๆ สลับไป
มาระหวา่งตลับหมกึ
ทัง้สอง

ตดิสวา่ง ปิด แครต่ลับหมกึพมิพภ์ายในเคร ือ่งพมิพต์ดิขัด

กด  (ปุ่ มยกเลกิ) เพ ื่อยกเลกิงานพมิพ ์ เปิด ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์ และ

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดกดีขวางแครพ่มิพ ์ ยา้ยแครพ่มิพ ์ไปทางขวา และปิด 
ฝาครอบตลับหมกึพมิพ ์ หากยังไมส่ามารถแก ้ ไขปัญหาได ้โปรดดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่
ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ ในหนา้ 83

รหัสขอ้ผิดพลาดบนแผงควบคุม

สรปุรหัสขอ้ผดิพลาดท ีร่องรบั:
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รหัสขอ้ผิดพลาด คําอธบิาย

E0 ตลับหมกึใชง้านไม่ ได ้

E1 ขอ้ผดิพลาดขนาดกระดาษไมต่รงกัน

E2 ขอ้ผดิพลาดเซนเซอร/์ความยาวกระดาษไมต่รงกัน

E3 แครห่มกึพมิพค์า้ง

E4 กระดาษตดิ

E5 สแกนเนอร ์ไมท่าํงาน

E6 ขอ้ผดิพลาดทัว่ไปเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์

E9 ขอ้ผดิพลาดการอัปเดต

THWW รบัความชว่ยเหลอืในค ูม่อืนี้ 105



ทําความเขา้ใจรายงานเครือ่งพิมพ ์
คณุสามารถพมิพร์ายงานตอ่ไปนี้เพ ื่อชว่ยแก ้ ไขปัญหาเบ ือ้งตน้ของเคร ือ่งพมิพ ์

● รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพ ์ 

● หนา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ย 

● รายงานคณุภาพการพมิพ ์ 

● รายงานการทดสอบระบบไรส้าย 

● รายงานการทดสอบการเขา้ถงึเวบ็ 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับวธิกีารพมิพร์ายงานเหลา่นี้ โปรดดทู ี ่พมิพร์ายงานจากแผงควบคมุ ในหนา้ 7

รายงานสถานะเครือ่งพิมพ ์
ใชร้ายงานสถานะเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อดขูอ้มลูปัจจบัุนของเคร ือ่งพมิพแ์ละสถานะของตลับหมกึพมิพ ์ และยังสามารถใชร้ายงานสถานะ
เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อชว่ยคณุในการแก ้ ไขปัญหาท ีเ่กดิข ึน้กับเคร ือ่งพมิพ ์ไดอ้กีดว้ย

นอกจากนี้ รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพยั์งมบัีนทกึเหตกุารณล์า่สดุดว้ย

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

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการรบัรายการเครอืขา่ยไรส้ายท ีต่รวจพบในพ ืน้ท ี ่จะตอ้งเปิดใชค้ล ื่นสญัญาณวทิยแุบบไรส้ายในเคร ือ่งพมิพ ์ 
หากปิดใช ้ ไว ้จะไมม่กีารแสดงผลรายการ

คณุสามารถใชห้นา้การกาํหนดคา่เครอืขา่ยเพ ื่อชว่ยแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยได ้หากคณุตอ้งตดิตอ่ HP จะเป็นการดกีวา่ท ี่
จะพมิพห์นา้นี้ออกมาไวก้อ่นท ีจ่ะตดิตอ่ไป

รายงานคุณภาพการพิมพ ์   
ปัญหาคณุภาพการพมิพอ์าจเกดิจากหลายสาเหต ุ- การตัง้คา่ซอฟตแ์วร ์ไมถ่กูตอ้ง ไฟลภ์าพตน้ฉบับท ี่ ไมด่ ีหรอืเป็นท ีร่ะบบการ
พมิพเ์อง หากคณุไมพ่อใจในคณุภาพงานพมิพข์องคณุ สามารถใชห้นา้รายงานคณุภาพงานพมิพเ์พ ื่อชว่ยในการระบวุา่ ระบบการ
พมิพท์าํงานอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่

รายงานการทดสอบระบบไรส้าย 
เม ื่อคณุพมิพร์ายงานการทดสอบระบบไรส้าย จะมกีารเรยีกใชก้ารทดสอบหลายรายการ เพ ื่อตรวจสอบสถานะตา่งๆ ของการเช ื่อมตอ่
ระบบไรส้ายสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ รายงานจะแสดงผลลัพธข์องการทดสอบ หากตรวจพบปัญหาใดๆ จะมกีารแสดงขอ้ความพรอ้มวธิ ี
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การแก ้ ไขไวท้ ีด่า้นบนสดุของรายงาน จะมกีารแสดงรายละเอยีดการกาํหนดคา่หลักสาํหรบัระบบไรส้ายบางรายการไวท้ ีส่ว่นลา่งของ
รายงาน

รายงานการทดสอบการเขา้ถึงเว็บ 
พมิพร์ายงานการเขา้ใชเ้วบ็เพ ื่อชว่ยช ีบ้อกปัญหาสภาพการเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ซ ึง่อาจสง่ผลตอ่บรกิารทางเวบ็
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การแก้ ไขปัญหาผา่นบรกิารทางเว็บ
หากคณุมปีัญหาในการใชบ้รกิารทางเวบ็ เชน่ HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอยีดตอ่ไปนี้: 

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถใชค้ณุลักษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่โดยใชส้าย USB

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตดิตัง้การอัพเดตของผลติภัณฑล์า่สดุไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็บนเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ 
ในหนา้ 77

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● หากคณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชก้ารเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เครอืขา่ยไรส้ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรบั
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่ ในหนา้ 99

● หากคณุใช ้HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอยีดตอ่ไปนี้

● ตรวจสอบวา่ท ีอ่ย ูอ่เีมลของเคร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง

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

● ตรวจสอบวา่คณุกาํลังสง่เอกสารท ีต่รงตามขอ้กาํหนดของ HP ePrint สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดไปท ี ่เวบ็ไซต ์HP 
Smartอาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านไซตน์ี้ ได ้ ในบางประเทศ/ภมูภิาค

● หากเครอืขา่ยของคณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซเีม ื่อเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ ตรวจสอบวา่การตัง้คา่พรอ็กซที ีค่ณุกาํลังป้อนน้ันถกูตอ้ง

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

● ตรวจสอบกับผ ูด้แูลระบบ IT หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่ไฟรว์อลลข์องคณุ

หากมกีารเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่พรอ็กซที ี่ ไฟรว์อลลข์องคณุใชง้านอย ู ่คณุตอ้งอัพเดตการตัง้คา่เหลา่นีจ้ากแผงควบคมุ
เคร ือ่งพมิพห์รอืเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝังตัว หากการตัง้คา่เหลา่นี้้ไม่ ไดร้บัการอัพเดต คณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารทางเวบ็ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ ในหนา้ 77

คําแนะนํา: หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการตัง้คา่ และบรกิารบนเวบ็ ให ้ ไปท ี ่เวบ็ไซต ์HP Smart (อาจไมม่ ี ให ้
เลอืกใชง้านในบางประเทศ/ภมูภิาค)
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ดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ ์

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

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

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

จากเตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก
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2. ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละแผน่รองฝาโดยใชผ้า้นุ่มและไมม่ขีนท ีฉี่ดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกออ่นๆ

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

ขอ้ควรระวัง: อยา่ฉีดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยตรง หากใชนํ้า้ยาทาํความสะอาดกระจก
มากเกนิไป นํา้ยาอาจจะไหลซมึส ูด่า้นลา่งของกระจกสแกนเนอรแ์ละทาํความเสยีหายใหกั้บสแกนเนอร ์ได ้

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์ และเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

การทําความสะอาดตัวเครือ่งภายนอก 

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

จากเตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

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

ทําความสะอาดตัวป้อนกระดาษ
ถา้ตัวป้อนกระดาษดงึกระดาษครัง้ละหลายแผน่หรอืไมด่งึกระดาษธรรมดา คณุอาจตอ้งทาํความสะอาดลกูกล ิง้และแผน่ค่ัน

วิธกีารทําความสะอาดลูกกล้ิงหรอืแผน่ค่ัน

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

จากเตา้เสยีบไฟฟ้ากอ่น

1. นํากระดาษตน้ฉบับออกจากถาดป้อนกระดาษ
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2. ยกถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษข ึน้

วธินีีจ้ะทาํใหเ้ขา้ถงึลกูกล ิง้ (1) และแผน่ค่ัน (2) ไดง้า่ย

1 ลกูกล ิง้

2 แผน่ค่ัน

3. ใชผ้า้สะอาดท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้ใหห้มาด จากน้ันบดิผา้ใหแ้หง้

4. ใชผ้า้น้ันเชด็ส ิง่ท ีต่กคา้งอย ู่ ในลกูกล ิง้ หรอืแผน่ค่ัน

หมายเหตุ: หากส ิง่ท ีต่กคา้งไมห่ลดุออกมาเม ื่อใชนํ้า้ ใหล้องใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตัวป้อนกระดาษ
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คืนคา่เริม่ต้นและการต้ังคา่ด้ังเดิมจากโรงงาน
หากคณุปิดฟังกชั์น่การทาํงานบางสว่นหรอืแก ้ ไขคา่บางสว่นและตอ้งการคนืคา่ สามารถก ูค้นืคา่เคร ือ่งพมิพเ์ป็นคา่เร ิม่ตน้จาก
โรงงานหรอืคา่สาํหรบัเครอืขา่ย

การเรยีกคืนคา่เริม่ต้นจากโรงงานของเครือ่งพิมพ ์

1. ยกฝาครอบตลับหมกึข ึน้ เพ ื่อใหส้ามารถเขา้ถงึบรเิวณตลับหมกึได ้

2. ขณะท ีเ่ปิดฝาครอบใสต่ลับหมกึไว ้ใหก้ด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด) ) และปุ่ ม  ระบบไรส้าย ท ีด่า้นหลังของ

เคร ือ่งพมิพค์า้งไวส้ามวนิาท ี

การกู้คืนคา่เครอืขา่ยเดิมของเครือ่งพิมพ ์

● ท ีด่า้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์ กดปุ่ ม  ระบบไรส้าย คา้งไวอ้ยา่งนอ้ยสามวนิาท ี

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

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

(Windows) รนั HP Print and Scan Doctor (การพมิพ ์ HP และสแกนดอ๊กเตอร)์ เพ ื่อวนิจิฉัยและซอ่มแซมปัญหาการพมิพ ์ การ
สแกน และการทาํสาํเนาโดยอัตโนมัต ิแอพพลเิคชันนี้อาจม ี ให ้ ในบางภาษาเทา่น้ัน
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
หากตอ้งการขอ้มลูอัปเดตลา่สดุเก ี่ยวกับผลติภัณฑ ์และขอ้มลูดา้นการสนับสนุน ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตก์ารสนับสนุนผลติภัณฑ ์
www.support.hp.com ฝ่ายสนับสนุนออนไลนข์อง HP มตัีวเลอืกหลายหลายรปูแบบในการชว่ยเหลอืเพ ื่อแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพ ์
ของคณุ:

ขอความชว่ยเหลือในการแก้ ไขปัญหา: ศกึษาขอ้มลูเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหากระดาษตดิ ปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย ปัญหาดา้น
คณุภาพงานพมิพ ์ ขอ้ผดิพลาดของเคร ือ่งพมิพ ์ และอื่นๆ

รบัซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอร:์ ดาวน ์โหลดซอฟตแ์วร ์ ไดรเวอรแ์ละเฟิรม์แวรท์ ีจ่าํเป็นสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

สอบถามชุมชน: เขา้รว่มฟอรมัชมุชนเพ ื่อคน้หาวธิแีก ้ ไขปัญหา ถามคาํถาม และแบง่ปันเคลด็ลับ

โซลูชนัการวินิจฉัยของ HP: ใชเ้คร ือ่งมอืออนไลนข์อง HP เพ ื่อตรวจหาเคร ือ่งพมิพข์องคณุและหาวธิแีก ้ ไข สาํหรบัระบบปฏบัิตกิาร 
Windows คณุสามารถวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ ได ้โดยใช ้HP Print and Scan Doctor

หมายเหตุ: คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืทางออนไลน ์ได ้โดยไปท ีห่นา้เวบ็ ส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์ท ีน่ี่คณุจะพบลงิกส์าํหรบัตดิ
ตัง้แอป HP Smart ซ ือ้หมกึเพ ื่อเปล ี่ยนทดแทนใหกั้บเคร ือ่งพมิพข์องคณุ (รวมถงึ HP Instant Ink หากม)ี และรบัความชว่ยเหลอื
เก ี่ยวกับงานทัว่ไปของเคร ือ่งพมิพ ์

ติดต่อ HP
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนทางเทคนคิของ HP ในการแก ้ ไขปัญหา ให ้ ไปท ี ่
www.support.hp.com วธิตีดิตอ่ตอ่ไปนี้ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้สาํหรบัลกูคา้ท ียั่งอย ู่ ในชว่งประกัน (สาํหรบัลกูคา้ท ีห่มดประกัน 
อาจมคีา่ใชจ้า่ยในการรบับรกิารจากตัวแทนของ HP):

แชทกับเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนของ HP หรอืเจา้หนา้ท ีเ่สมอืนของ HP ผา่นทางออนไลน ์

โทรหาเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP

เม ื่อตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรณุาเตรยีมขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● ช ื่อผลติภัณฑ ์(อย ูบ่นเคร ือ่งพมิพ)์
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● หมายเลขผลติภัณฑแ์ละหมายเลขซเีรยีล (อย ูข่า้งในฝาครอบตลับบรรจหุมกึ)

ลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์
ใชเ้วลาเพยีงไมก่ ี่นาท ี ในการลงทะเบยีน คณุกส็ามารถรบับรกิารไดร้วดเรว็ข ึน้ การสนับสนุนและการแจง้เตอืนการสนับสนุนของ
ผลติภัณฑท์ ีม่ปีระสทิธภิาพย ิง่ข ึน้ หากคณุไม่ ไดล้งทะเบยีนเคร ือ่งพมิพข์องคณุ ในระหวา่งทาํการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุสามารถลง
ทะเบยีนทันท ี ไดท้ ี ่https://www.register.hp.com

ตัวเลือกการรบัประกันอ่ืนๆ
สามารถเลอืกเพ ิม่ระยะสญัญาแผนการบรกิารสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ ไปท ี ่www.support.hp.com เลอืก
ประเทศ/ภมูภิาค และภาษาของคณุ จากน้ันสาํรวจตัวเลอืกการตอ่อายกุารรบัประกันสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ
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10 HP EcoSolutions (โซลูชนัรกัษส์ิง่แวดล้อมของ 
HP)

HP มุง่ม่ันท ีจ่ะชว่ยเหลอืคณุในการดแูลรกัษาส ิง่แวดลอ้มอยา่งดที ีส่ดุ และชว่ยใหค้ณุสามารถทาํการพมิพ ์ไดอ้ยา่งเป็นมติรตอ่ส ิง่
แวดลอ้ม—ทัง้ท ีบ่า้นหรอืท ีท่าํงาน

ดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับหลักเกณฑด์า้นส ิง่แวดลอ้มท ี ่HP ปฏบัิตติามระหวา่งกระบวนการผลติไดท้ ี ่โปรแกรมควบคมุ
ผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม ในหนา้ 127 สาํหรบัรายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโครงการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP โปรดไปท ี ่
www.hp.com/ecosolutions
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โหมดประหยัดพลังงาน
การใชพ้ลังงานจะลดลงเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดประหยัดพลังงาน

หลังการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดประหยัดพลังงาน เม ื่อไมม่กีารใชง้านครบ 5 นาท ี

หากต้องการเปล่ียนเวลาการเขา้สู ่ โหมดประหยัดพลังงานจากเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝัง (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบฝัง - EWS) สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่เปิด Embedded Web 
Server ในหนา้ 36

2. คลกิแทบ็ Settings (การตัง้คา่)

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

4. คลกิ Apply (ทาํใหม้ผีล)
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A ขอ้มูลทางเทคนิค

ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนคิและขอ้มลูวา่ดว้ยขอ้บังคับสากลสาํหรบั HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 series มอีย ู่ ใน
สว่นนี้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบท ีม่าพรอ้มกับ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 series

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● ประกาศจากบรษัิท HP

● ลักษณะเฉพาะ

● ประกาศขอ้บังคับ

● โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเ์พ ื่ออนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม
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ประกาศจากบรษัิท HP
ขอ้มลูในเอกสารนี้อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงได ้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

สงวนลขิสทิธ ิทั์ง้หมด หา้มทาํการผลติซํา้ ดัดแปลงหรอืแปลเอกสารนี้ โดยไม่ ไดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณอั์กษรจาก HP เวน้
แตจ่ะไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายลขิสทิธ ิ ์ การรบัประกันสาํหรบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ HP จะระบไุว ้ ในคาํช ีแ้จงเก ี่ยวกับการรบั
ประกันอยา่งชัดเจนซ ึง่แนบมากับผลติภัณฑห์รอืบรกิารน้ันๆ ไมม่สี ิง่ใดในเอกสารนีท้ ีม่คีวามหมายวา่เป็นสว่นหนึ่งของการรบัประกัน
เพ ิม่เตมิ HP จะไมร่บัผดิชอบตอ่ความผดิพลาดทางเทคนคิหรอืจากขอ้ความ หรอืการตัดทอนขอ้ความใดๆ ในท ีน่ี้

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. 

Microsoft และ Windows เป็นเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเคร ือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corporation ใน
สหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื่นๆ

Bluetooh เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของเจา้ของลขิสทิธ ิแ์ละใช ้ โดย HP Inc. ภายใต ้ ใบอนุญาต
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ลักษณะเฉพาะ
ขอ้มลูในท ีน่ี้อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ สาํหรบัขอ้มลูจาํเพาะผลติภัณฑเ์พ ิม่เตมิ โปรดดเูอกสาร
ขอ้มลูเก ี่ยวกับผลติภัณฑท์ ี ่www.support.hp.com

ขอ้กําหนดเก่ียวกับระบบ

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

ลักษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม

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

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

● ความช ืน้: 25% ถงึ 75% RH ไมค่วบแน่น (แนะนํา)

● ชว่งอณุหภมูขิณะไมม่กีารใชง้าน (ระหวา่งการเกบ็รกัษา): -40°C ถงึ 60°C (-40°F ถงึ 140°F)

● ในท ีท่ ีม่สีนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าสงู เป็นไป ไดว้า่งานท ีอ่อกจากเคร ือ่งพมิพอ์าจมขีอ้ผดิพลาดบา้ง

ความจุของถาดกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: สงูสดุ 80 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 10 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 40 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 30 แผน่

ความจุของถาดรบักระดาษออก

● กระดาษธรรมดา: สงูสดุ 25 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 5 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 10 แผน่

ความจุถาดป้อนกระดาษของอุปกรณป้์อนกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: สงูสดุ 35 แผน่

ขนาดกระดาษ

● หากตอ้งการทราบรายการขนาดส ือ่ท ีร่องรบัทัง้หมด โปรดดทู ีซ่อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์

น้ําหนักกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: 60 ถงึ 90 g/m² 

● ซองจดหมาย: 75 ถงึ 90 g/m² 
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● การด์: สงูสดุ 200 g/m² 

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 300 g/m² 

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ ์

● ความเรว็ในการพมิพจ์ะแตกตา่งกัน ข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสาร

● วธิกีาร: การพมิพอ์งิคเ์จต็แบบใชค้วามรอ้นโดยกาํหนดปรมิาณหมกึ

● ภาษา: PCL3 GUI

ความละเอียดในการพิมพ ์

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

ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสแกน

● ● ความละเอยีดแบบออปตคิอล: สงูสดุ 1200 dpi

● ความละเอยีดฮารด์แวร:์ สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

● ความละเอยีดแบบเพ ิม่ประสทิธภิาพสงูสดุ: สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

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

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

● ขนาดการสแกนสงูสดุ (อปุกรณป้์อนกระดาษ): 215.9 x 297 มม. (8.5 x 11.7 นิว้)

● ประเภทไฟลท์ ีส่นับสนุน: RAW, JPEG, PDF

● รุน่ Twain: 1.9

ขอ้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําสาํเนา

● ● ความละเอยีดในการทาํสาํเนา (ขาวดาํและส)ี: สงูสดุ 300 x 300 dpi

● การประมวลภาพแบบดจิทัิล

● จาํนวนสาํเนาสงูสดุจะตา่งกันไปตามรุน่

● ความเรว็ในการทาํสาํเนาจะแตกตา่งกัน ข ึน้อย ูกั่บความซับซอ้นของเอกสารและรุน่

จํานวนการพิมพข์องตลับหมกึพิมพ ์

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

ขอ้มูลเก่ียวกับเสยีง

● หากเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ได ้คณุจะอา่นขอ้มลูเก ี่ยวกับเสยีงไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง HP
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ประกาศขอ้บังคับ
เคร ือ่ง HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 series มคีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดเก ี่ยวกับผลติภัณฑจ์ากหน่วยงานท ีอ่อก
ขอ้บังคับตา่งๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะกลา่วถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี้:

● หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเกาหล ี

● ประกาศเก ี่ยวกับการปฏบัิตติามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในญ ีป่ ุ่ น

● ประกาศเก ี่ยวกับสายไฟสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในญ ีป่ ุ่ น

● ประกาศวา่ดว้ยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน

● ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก ี่ยวกับสถานท ีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี

● คาํประกาศรบัรอง

● คาํประกาศขอ้บังคับระบบไรส้าย

หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ
เพ ื่อจดุประสงค ์ในการระบผุลติภัณฑเ์พ ื่อการควบคมุ ผลติภัณฑข์องคณุจะไดร้บัหมายเลขรุน่ควบคมุ (Regulatory Model 
Number) หมายเลขรุน่ควบคมุสาํหรบัผลติภัณฑข์องคณุคอื SNPRC-1807-02 และอยา่จาํหมายเลขนี้สลับกับช ื่อทางการตลาด
หรอืหมายเลขผลติภัณฑ ์

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

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

● Reorient or relocate the receiving antenna.

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

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

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

Modifications (part 15.21)

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

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเกาหลี

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 

하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้กําหนด VCCI (คลาส B) สาํหรบัผู้ ใช้ ในญีปุ่่น

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

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

下さい。

VCCI-B

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

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ประกาศวา่ด้วยการสง่เสยีงรบกวนสาํหรบัประเทศเยอรมัน
Geräuschemission

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

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

www.hp.eu/certificates (คน้หาจากช ื่อรุน่ของผลติภัณฑห์รอืหมายเลขแบบจาํลองบังคับ (RMN) ซ ึง่สามารถดไูดจ้ากฉลากแจง้
ขอ้บังคับ) 

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

ผลิตภัณฑท่ี์รองรบัการทํางานแบบไรส้าย

EMF

● ผลติภัณฑน์ี้ ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรบัความถ ี่สญัญาณวทิยตุามท ีก่าํหนด

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

การใชง้านระบบไรส้ายในยุโรป

● สาํหรบัผลติภัณฑท์ ี่ ใชค้ล ื่นวทิย ุ802.11 b/g/n หรอื Bluetooth:

– ผลติภัณฑน์ี้ ใชง้านในคล ื่นความถ ีว่ทิยรุะหวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz โดยมรีะดับกาํลังสง่ท ี ่20 dBm (100 
mW) หรอืตํ่ากวา่

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

– ผลติภัณฑน์ี้ ใชง้านในคล ื่นความถ ีว่ทิยรุะหวา่ง 2400 MHz และ 2483.5 MHz และระหวา่ง 5170 MHz และ 5710 
MHz โดยมรีะดับกาํลังสง่ท ี ่20 dBm (100 mW) หรอืตํ่ากวา่

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

ประกาศเก่ียวกับสถานท่ีทํางานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี
GS-Erklärung (Deutschland)
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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.

คําประกาศรบัรอง
สามารถดปูระกาศเก ี่ยวกับความสอดคลอ้งไดท้ ี ่www.hp.eu/certificates

คําประกาศขอ้บังคับระบบไรส้าย
เนื้อหาสว่นนี้แสดงขอ้มลูกฎขอ้บังคับเก ี่ยวกับผลติภัณฑ ์ไรส้าย

● การไดร้บัรงัสคีล ื่นความถ ีว่ทิยุ

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเซอรเ์บยี (5 GHz)

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเมก็ซ ิ โก

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในบราซลิ

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน

● ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในประเทศญ ีป่ ุ่ น

● ประกาศถงึผ ู้ ใช ้ ในประเทศ ไทย (5 GHz)

การได้รบัรงัสคีล่ืนความถ่ีวิทยุ

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในแคนาดา (5 GHz)

 CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its 
operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The 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.
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 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.

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในไต้หวัน (5 GHz)

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเซอรเ์บีย (5 GHz)

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในเมก็ซิ โก

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

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในบราซลิ

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในแคนาดา

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

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

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

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

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในไต้หวัน

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

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

或變更設計之特性及功能。

第十四條

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

善至無干擾時方得繼續使用。

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

醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

ประกาศสาํหรบัผู้ ใช้ ในประเทศญีปุ่่น

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

ประกาศถึงผู้ ใช้ ในประเทศไทย (5 GHz)

เคร ือ่งวทิยคุมนาคมนี้มรีะดับการแผค่ล ื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ่สขุภาพของมนุษยจ์ากการใช ้
เคร ือ่งวทิยคุมนาคมท ีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกาํหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission.

126 ภาคผนวก A   ขอ้มลูทางเทคนคิ THWW



โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเ์พ่ืออนุรกัษส์ิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันในการสรา้งผลติภัณฑท์ ีม่คีณุภาพและไมเ่ป็นอันตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โดยมกีารออกแบบสาํหรบัการร ี ไซเคลิผลติภัณฑน์ี้ 
จาํนวนวัสดไุดถ้กูจาํกัดใหอ้ย ู่ ในปรมิาณท ีน่อ้ยท ีส่ดุในขณะท ียั่งรกัษาประสทิธภิาพการทาํงานและความน่าเช ื่อถอืไว ้ ไดอ้ยา่งเหมาะ
สม วัสดทุ ี่ ไม่ ไดอ้ย ู่ ในกล ุม่เดยีวกันไดร้บัการออกแบบใหคั้ดแยกไดอ้ยา่งสะดวก ตัวยดึและตัวเช ื่อมตอ่อ ื่นๆ สามารถคน้หา เขา้ถงึ 
และดงึออกไดง้า่ยโดยใชเ้คร ือ่งมอืทัว่ๆ ไป ช ิน้สว่นท ีม่คีวามสาํคัญไดร้บัการออกแบบใหเ้ขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเรว็เพ ื่อประสทิธภิาพในการ
ถอดแยกช ิน้สว่นและการซอ่มแซม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตภ์าระผกูพันเพ ื่อส ิง่แวดลอ้มของ HP ท ี:่

www.hp.com/sustainableimpact

● คาํแนะนําจาก HP ในการชว่ยลดผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

● เคลด็ลับในการรกัษาส ิง่แวดลอ้ม

● กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● การใชก้ระดาษ

● พลาสตกิ 

● เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย

● โครงการร ี ไซเคลิ

● โครงการร ี ไซเคลิวัสดอุงิคเ์จท็ HP

● การใช ้ ไฟฟ้า

● การท ิง้อปุกรณท์ ีผ่ ู้ ใช ้ ไม่ ใชแ้ลว้

● สารเคม ี

● ประกาศขอ้กาํหนดปัจจบัุนเก ี่ยวกับการทาํเคร ือ่งหมายแสดงสารตอ้งหา้ม (ไตห้วัน)

● ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี) 

● การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (ยเูครน)

● การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

● ประกาศการจาํกัดการใชส้ารอันตราย (ตรุก)ี

● EPEAT

● ขอ้มลูสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ก ี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

● ป้ายประหยัดพลังงานจนี สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แฟกซแ์ละเคร ือ่งถา่ยสาํเนา

● การท ิง้แบตเตอร ี่ ในไตห้วัน

● กฎระเบยีบเก ี่ยวกับแบตเตอร ีข่องสหภาพยโุรป

● ประกาศเก ี่ยวกับแบตเตอร ีส่าํหรบับราซลิ

● ประกาศเก ี่ยวกับวัสดทุ ีม่สีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี
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● การกาํจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

คําแนะนําจาก HP ในการชว่ยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
● เลอืกจากตัวเลอืกกระดาษ HP ท ีห่ลากหลาย ซ ึง่ม ี ใบรบัรองจาก FSC® หรอื PEFCTM หมายความกวา่เย ื่อกระดาษน้ันมาจาก

แหลง่ท ีน่่าเช ื่อถอืและมรีะบบการบรหิารจัดการท ีด่1ี

● ประหยัดทรพัยากรดว้ยการมองหากระดาษท ีผ่ลติจากวัสดรุ ี ไซเคลิ

● ร ี ไซเคลิตลับหมกึแท ้HP ของคณุ ไดอ้ยา่งสะดวกและฟร ีโดยเขา้รว่มโปรแกรม HP Planet Partners ซ ึง่เปิดใหบ้รกิารใน 47 
ประเทศและพ ืน้ท ีทั่ว่โลก2

● ประหยัดกระดาษโดยการพมิพล์งบนทัง้สองดา้น

● ประหยัดพลังงานโดยเลอืกใชผ้ลติภัณฑ ์HP ท ีผ่า่นการรบัรองจาก ENERGY STAR®

● ลดคารบ์อนฟตุพรนิทข์องตัวคณุเอง เคร ือ่งพมิพ ์ HP ทกุรุน่ จะมาพรอ้มการตัง้คา่การจัดการพลังงาน ท ีช่ว่ยใหค้ณุสามารถ
ควบคมุการใชพ้ลังงานของตัวเองได ้

● สาํรวจวธิกีารเพ ิม่เตมิท ี ่HP และลกูคา้ของเราสามารถใช ้ ในการลดผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้มไดท้ ี ่www.hp.com/
ecosolutions

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

2 ความพรอ้มใหบ้รกิารของโปรแกรมจะข ึน้อย ูกั่บแตล่ะแหง่ ขณะนี้ผ ู้ ใชส้ามารถสง่คนืและร ี ไซเคลิตลับหมกึแทข้อง HP ได ้
แลว้ในกวา่ 50 ประเทศ พ ืน้ท ี ่และภมูภิาคในเอเชยี ยโุรป และอเมรกิาเหนอืและใต ้ผา่นโปรแกรม HP Planet Partners ด ู
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิไดท้ ี:่ www.hp.com/recycle

เคล็ดลับในการรกัษาสิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันในการชว่ยเหลอืลกูคา้ของเราลดการสรา้งผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โปรดไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Eco Solutions เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่
เตมิเก ี่ยวกับโครงการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP

www.hp.com/sustainableimpact

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008
สาํหรบัขอ้มลูดา้นพลังงานของผลติภัณฑ ์รวมถงึการใชพ้ลังงานของผลติภัณฑ ์ในการสแตนดบ์ายเครอืขา่ย หากพอรต์เครอืขา่ย
แบบใชส้ายทัง้หมดเช ื่อมตอ่อย ู ่และพอรต์เครอืขา่ยไรส้ายทัง้หมดเปิดใชง้าน โปรดดสูว่น P15 ‘ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ’ ของคาํแถลง IT ECO 
ของผลติภัณฑท์ ี ่www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

การใชก้ระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้เหมาะสาํหรบัการใชก้ระดาษร ี ไซเคลิตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ช ิน้สว่นท ีท่าํจากพลาสตกิซ ึง่มนํีา้หนักเกนิ 25 กรมัจะมเีคร ือ่งหมายกาํกับตามมาตรฐานสากล เพ ื่อใหท้ราบวา่พลาสตกิใดควรนําไป
ร ี ไซเคลิเม ื่อส ิน้สดุอายกุารใชง้านของเคร ือ่งพมิพน์ี้แลว้
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เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย
คณุสามารถดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัย ขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และขอ้มลูดา้นส ิง่แวดลอ้มไดท้ ี ่www.hp.com/
go/ecodata หรอืสง่คาํขอเพ ื่อขอรบัขอ้มลู

โครงการรี ไซเคิล
HP นําเสนอโครงการสง่คนืและร ี ไซเคลิผลติภัณฑม์ากข ึน้ในหลายประเทศ/ภมูภิาค รวมถงึพันธมติรท ีม่ศีนูยร์ ี ไซเคลิอปุกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิสท์ ี่ ใหญท่ ีส่ดุทัว่โลก นอกจากนี้ HP ยังชว่ยอนุรกัษท์รพัยากรดว้ยการนําผลติภัณฑบ์างอยา่งท ี่ ไดร้บัความนยิมสงูสดุ
มาซอ่มแซมและนําออกจาํหน่ายอกีครัง้ สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการร ี ไซเคลิผลติภัณฑ ์HP โปรดเย ีย่มชม

www.hp.com/recycle

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

www.hp.com/recycle

การใช้ ไฟฟ้า
อปุกรณก์ารพมิพแ์ละสรา้งภาพของ HP ท ีม่ ีโลโก ้ENERGY STAR® ไดร้บัการรบัรองโดยองคก์ารพทัิกษส์ ิง่แวดลอ้มแหง่
สหรฐัอเมรกิา เคร ือ่งหมายตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนผลติภัณฑแ์สดงภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 

ดรูายการขอ้มลูเพ ิม่เตมิของรุน่ผลติภัณฑส์รา้งภาพท ี่ ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/
energystar

การท้ิงอุปกรณท่ี์ผู้ ใช้ ไม่ ใชแ้ล้ว

สญัลักษณน์ีห้มายถงึ หา้มท ิง้ผลติภัณฑข์องคณุแบบเดยีวกับขยะในครวัเรอืน คณุควรปกป้องสขุภาพของผ ูค้น
และส ิง่แวดลอ้มดว้ยการกาํจัดอปุกรณท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้โดยท ิง้ท ีจ่ดุท ีก่าํหนดสาํหรบัการท ิง้อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสเ์พ ื่อ
การร ี ไซเคลิ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หน่วยงานเกบ็ขยะในบา้นเรอืนของคณุ หรอืไปท ี ่
http://www.hp.com/recycle

สารเคมี
HP ยดึม่ันในการใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับสารเคม ี ในผลติภัณฑข์องเราแกล่กูคา้เสมอ ทัง้นี้เพ ื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เชน่ 
ระเบยีบของสภาและคณะมนตรยีโุรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament 
and the Council) สามารถอา่นรายงานขอ้มลูดา้นสารเคมขีองผลติภัณฑน์ี้ ไดท้ ี:่ www.hp.com/go/reach
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ประกาศขอ้กําหนดปัจจุบันเก่ียวกับการทําเครือ่งหมายแสดงสารต้องห้าม (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/ธาตุท่ีเป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จีน) 
产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

外壳和托盘 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电线 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

印刷电路板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

打印系统 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

显示器 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

喷墨打印机墨盒 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

驱动光盘 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

扫描仪 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

网络配件 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

电池板 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

自动双面打印系统 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

外部电源 X ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

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

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

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

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

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

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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การจํากัดการใชส้ารอันตราย (อินเดีย)
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste (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.

ประกาศการจํากัดการใชส้ารอันตราย (ตุรกี)
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.

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

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

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

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

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

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

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

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

和计算。

1. 能效等级

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

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

2. 能效信息
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喷墨打印机

– 操作模式功率

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

– 待机功率

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

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

也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

– 睡眠状态预设延迟时间

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

机）的时间。该数据以分钟表示。

– 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

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

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

与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

การท้ิงแบตเตอรี่ ในไต้หวัน

กฎระเบียบเก่ียวกับแบตเตอรีข่องสหภาพยุโรป

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

ประกาศเก่ียวกับวัสดุท่ีมสีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลิฟอรเ์นีย
Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special 
handling when recycled or disposed of in California.

การกําจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

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

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

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

www.hp.com.br/reciclar
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