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เร ิม่ตน้ใชง้าน1

สว่นนีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับสว่นประกอบของเคร ือ่งพมิพ ์ ฟีเจอรข์องแผงควบคมุ และการใชง้านอื่นๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์

ภาพเคร ือ่งพมิพ ์
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับช ิน้สว่นของเคร ือ่งพมิพ ์

มมุมองดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ ภาพและรายละเอยีดของเคร ือ่งพมิพอ์าจแตกตา่งกันไปตามรุน่และประเทศ/ภมูภิาคของเคร ือ่งพมิพ ์

ตาราง 1-1 มมุมองดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์ -1

คณุลักษณะ คาํอธบิาย

1 ฝาครอบตัวป้อนเอกสาร

2 ถาดป้อนกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

3 ถาดรองเอกสารออกแบบยดืได ้

4 ฝาปิดสแกนเนอร ์

5 ถังหมกึ

6 ตัวปรบัความกวา้งกระดาษ

7 ถาดป้อนกระดาษ

8 ฝาปิดถาดแบบถอดได ้(ฝากันฝุ่ น)

(ม ี ในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

เร ิม่ตน้ใชง้าน 1



ตาราง 1-2 มมุมองดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์ -2

คณุลักษณะ คาํอธบิาย

9 ฝาปิดสแกนเนอร ์

10 สว่นท ีเ่ป็นกระจกของตัวป้อนกระดาษ

11 กระจกสแกนเนอร ์

12 แผงควบคมุ

13 ถาดรบักระดาษ

14 แกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษ

15 ฝาชอ่งหมกึ

16 แครต่ลับหมกึพมิพ ์

มมุมองดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ ภาพและรายละเอยีดของเคร ือ่งพมิพอ์าจแตกตา่งกันไปตามรุน่และประเทศ/ภมูภิาคของเคร ือ่งพมิพ ์

2 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



ตาราง 1-3 มมุมองดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

คณุลักษณะ คาํอธบิาย

1 ฝาหลัง

2 การเช ื่อมตอ่สายไฟ

3 พอรต์ USB

4 พอรต์ Ethernet (เฉพาะรุน่ท ีม่ ีEthernet เทา่น้ัน)

มมุมองดา้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

ตาราง 1-4 มมุมองดา้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

คณุลักษณะ คาํอธบิาย

1 ฝาครอบตลับหมกึ

ฝานีจ้ะครอบปิดตลับหมกึเอาไวทั้ง้สองดา้นของเคร ือ่งพมิพ ์

2 ฝาปิดตลับหมกึ

ฝาปิดตลับหมกึม ีไวอ้ดุชอ่งเปิดของตลับหมกึ

3 ถังหมกึ

โดยมถัีงหมกึส ีถั่ง แตล่ะตลับจะมสีที ีแ่ตกตา่งกัน คอื สดีาํ สเีหลอืง สมีว่งแดง และสฟ้ีา

4 ฝาครอบหัวพมิพ ์

ฝาครอบหัวพมิพจ์ะเป็นตัวยดึหัวพมิพ ์ไวบ้นแครต่ลับหมกึ ปิดสลักยดึหัวพมิพ ์ใหเ้ขา้ท ีเ่พ ื่อไม่ ใหเ้กดิปัญหาตา่งๆ ตามมา
ได ้เชน่ แครต่ลับหมกึคา้ง

ขอ้ควรระวัง: หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แตจ่ะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่
น้ัน

5 ปุ่ มบนฝาครอบหัวพมิพ ์

มมุมองดา้นในของเคร ือ่งพมิพ ์ 3



ตาราง 1-4 มมุมองดา้นในของเคร ือ่งพมิพ ์ (ตอ่)

คณุลักษณะ คาํอธบิาย

กดเพ ื่อเปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

ขอ้ควรระวัง: หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แตจ่ะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่
น้ัน

6 ปุ่ มทอ่หมกึ

กดเพ ื่อถอดสายทอ่หมกึออก เพ ื่อเป็นการป้องกันไม่ ใหเ้กดิการรัว่ไหลของหมกึหรอืเกดิความเสยีหายกับเคร ือ่งพมิพ ์ คณุ
ตอ้งถอดสายทอ่หมกึออกในระหวา่งท ีท่าํการยา้ยเคร ือ่งพมิพอ์อกนอกบา้นหรอืท ีท่าํงานไปยังสถานท ีอ่ ื่น หลังจากท ีม่กีาร
ตัง้คา่เบ ือ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้

7 หัวพมิพ ์

หัวพมิพเ์ป็นสว่นประกอบในระบบกลไกการพมิพท์ ีพ่มิพห์มกึลงท ีก่ระดาษ หัวพมิพจ์ะมสีองหัว คอืหัวพมิพส์แีละหัวพมิพ ์
สดีาํ

การปรบัแนวหัวพมิพเ์ป็นกระบวนการในการปรบัแนวของหัวพมิพเ์พ ื่อปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ ์ใหด้ยี ิง่ข ึน้ โปรดดทู ี ่
การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์

คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับฟีเจอรข์องแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะตา่งๆ

ตาราง 1-5 ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะตา่งๆ

คณุลักษณะ ปุ่ ม คาํอธบิาย

1 ปุ่ ม เปิด/ปิด ใชเ้ปิดหรอืปิดการทาํงานของเคร ือ่งพมิพ ์

4 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



ตาราง 1-5 ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะตา่งๆ (ตอ่)

คณุลักษณะ ปุ่ ม คาํอธบิาย

2 ปุ่ ม สาํเนาบัตรประจาํตัว (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพ ์
บางรุน่เทา่น้ัน)

ฟีเจอรก์ารสาํเนาบัตรประจาํตัวจะชว่ยใหส้ามารถวางบัตรหรอืเอกสารท ีม่ขีนาดเลก็ลงบน
กระจกสแกนเนอรท์ ีต่าํแหน่งใดก ็ ได ้เพ ื่อทาํสาํเนาของบัตรทัง้สองดา้นลงในกระดาษ
หนา้เดยีวกัน โปรดดทู ี ่การทาํสาํเนาบัตรประจาํตัว (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

3 ปุ่ ม สาํเนาส ี เร ิม่การทาํสาํเนาส ีหากตอ้งการเพ ิม่จาํนวนการทาํสาํเนา ใหก้ดปุ่ มดังกลา่วคา้งไวห้รอืกด
หลายๆ ครัง้

การทาํสาํเนาจะเร ิม่ตน้ข ึน้ในเวลา 2 วนิาทหีลังจากการกดปุ่ มครัง้สดุทา้ย

4 ปุ่ ม สาํเนาขาวดาํ เร ิม่การทาํสาํเนาขาวดาํ หากตอ้งการเพ ิม่จาํนวนการทาํสาํเนา ใหก้ดปุ่ มดังกลา่วคา้งไว ้
หรอืกดหลายๆ ครัง้

การทาํสาํเนาจะเร ิม่ตน้ข ึน้ในเวลา 2 วนิาทหีลังจากการกดปุ่ มครัง้สดุทา้ย

5 หนา้จอแผงควบคมุ จะแสดงตัวนับจาํนวนและรหัสขอ้ผดิพลาด ปัญหาเก ี่ยวกับหมกึ หัวพมิพ ์ กระดาษ รวม
ทัง้สถานะการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับไอคอนท ีแ่สดงและรหัสขอ้ผดิพลาด โปรด
ดทู ี ่ทาํความเขา้ใจกับไฟแสดงสถานะและไอคอนตา่งๆ ในแผงควบคมุ

6 ปุ่ ม Wi-Fi ใชเ้ปิดหรอืปิดการทาํงานในระบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่สถานะ ไฟสถานะ และ
ไอคอน Wi-Fi

7 ปุ่ ม ขอ้มลู ใชเ้พ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลู หนา้ขอ้มลูนีจ้ะแสดงขอ้มลูโดยสรปุของเคร ือ่งพมิพ ์ รวมทัง้
สถานะปัจจบัุน (ซ ึง่จะประกอบดว้ยสถานะเครอืขา่ย, Wi-Fi Direct, บรกิารทางเวบ็, 
หมกึ และขอ้มลูอ ื่นๆ)

8 ปุ่ ม ดาํเนนิการตอ่ ใชเ้พ ื่อเร ิม่ทาํงานใหมห่ลังจากท ีจ่าํเป็นตอ้งหยดุชัว่คราว (เชน่ หลังการป้อนกระดาษหรอื
ดงึกระดาษท ีต่ดิออก)

9 ปุ่ ม ยกเลกิ ใชห้ยดุการทาํงานปัจจบัุน

ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะตา่งๆ 5



ไอคอนหนา้จอแผงควบคมุ

หมายเหต:ุ หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับไฟสถานะของปุ่ ม ไอคอน และรหัสขอ้ผดิพลาดตา่งๆ โปรดดทู ี ่
ทาํความเขา้ใจกับไฟแสดงสถานะและไอคอนตา่งๆ ในแผงควบคมุ

ตาราง 1-6 ไอคอนหนา้จอแผงควบคมุ

คณุลักษณะ ไอคอน คาํอธบิาย

1 ไฟแสดงสถานะ เปิดฝา ไฟนีจ้ะตดิในสถานการณต์อ่ไปนี้

● โหมดสาํเนาบัตรประจาํตัว (มเีฉพาะเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่): เปิดฝาชอ่งหมกึสแกนเนอรแ์ลว้ก
ลับดา้นบัตร จากน้ันกดปุ่ มสาํเนาท ีก่ะพรบิหรอืตดิอย ูเ่พ ื่อทาํการถา่ยสาํเนาและพมิพอ์อกมา 
โปรดดทู ี ่การทาํสาํเนาบัตรประจาํตัว (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

● อย ูร่ะหวา่งการปรบัแนวหัวพมิพ:์ เปิดฝาชอ่งหมกึสแกนเนอรแ์ลว้นําเอกสารท ีม่ขีอ้มลูสาํหรบั
การปรบัแนวมาวางควํา่ลงบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยใหห้นา้ท ีม่ขีอ้มลูอย ูด่า้นลา่ง จากน้ันจงึ
กดปุ่ มสาํเนาท ีก่ะพรบิอย ูเ่พ ื่อเร ิม่สแกน โปรดดทู ี ่ไอคอนปรบัแนวหัวพมิพ ์

2 ไฟแสดงสถานะ เตอืน เป็นการแจง้ใหท้ราบวา่กาํลังมขีอ้ขัดขอ้งหรอืการเตอืนบางอยา่ง

3 ไอคอนตัวนับจาํนวน แสดงตัวนับจาํนวนขณะท ีค่ณุกาํลังถา่ยสาํเนาเอกสาร โดยจะเปล ี่ยนไปเป็นตัวอักษร A ในระหวา่งท ี่

เคร ือ่งพมิพก์าํลังปรบัแนวหัวพมิพ ์ และจะแสดงตัวอักษร E พรอ้มกับตัวเลข ในกรณีท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์
พบขอ้ผดิพลาด

โปรดดทู ี ่รหัสขอ้ผดิพลาดของแผงควบคมุ

4 ไอคอนเอกสาร ไอคอนเอกสารจะปรากฏเม ื่อเคร ือ่งพมิพก์าํลังถกูใชง้านในโหมดสาํเนาเอกสาร ซ ึง่ใชส้าํหรบัการ
พมิพส์าํเนาลงบนกระดาษธรรมดา หากไฟแสดงสถานะเตอืนตดิหรอืกะพรบิหมายถงึขอ้ผดิพลาดท ี่

เก ี่ยวขอ้งกับกระดาษดว้ยเชน่กัน โปรดดทู ี ่ไอคอนเอกสารและขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับกระดาษ

6 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



ตาราง 1-6 ไอคอนหนา้จอแผงควบคมุ (ตอ่)

คณุลักษณะ ไอคอน คาํอธบิาย

ไอคอนรปูภาพ

ไอคอนรปูภาพจะปรากฏเม ื่อเคร ือ่งพมิพก์าํลังถกูใชง้านในโหมดสาํเนารปูภาพ ซ ึง่ใชส้าํหรบัการพมิพ ์
สาํเนาลงบนกระดาษสาํหรบัพมิพร์ปูภาพ

หากตอ้งการสลับระหวา่งสองโหมด โปรดด ูการใชง้านทัว่ไปจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

5 ไอคอนสาํเนาบัตรดา้นหนา้ 
และสาํเนาบัตรดา้นหลัง (ม ี
เฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์าง
รุน่)

จะแสดงใหท้ราบวา่ควรวางบัตรดา้นไหนลงบนกระจกสแกนเนอร ์

6 ไอคอนหัวพมิพ ์ หากไอคอนทางซา้ยกะพรบิหมายถงึขอ้ผดิพลาดท ีเ่ก ี่ยวกับหัวพมิพส์ ี

หากไอคอนทางขวากะพรบิหมายถงึขอ้ผดิพลาดท ีเ่ก ี่ยวกับหัวพมิพส์ดีาํ

7 ไอคอน KYMC และหมกึ ไอคอน KYMC และไอคอนหยดหมกึม ีไวเ้พ ื่อแสดงสถานะของตลับหมกึทัง้ส ีส่ขีองเคร ือ่งพมิพ ์

ไอคอนแตล่ะชดุจะเป็นตัวแทนของตลับหมกึแตล่ะส ีซ ึง่ไดแ้ก ่สดีาํ สเีหลอืง สมีว่งแดง และสฟ้ีา

8 ไอคอน Wi-Fi Direct จะแสดงสถานะปัจจบัุนของ Wi-Fi Direct

● เปิด: Wi-Fi Direct กาํลังเปิดอย ูแ่ละพรอ้มใชง้าน

● ปิดเคร ือ่ง: Wi-Fi Direct ปิดอย ู ่โปรดดทู ี ่การเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct

9 ไอคอน Ethernet

(เฉพาะโหมด Ethernet 
เทา่น้ัน)

● เปิด: แสดงใหท้ราบวา่เคร ือ่งพมิพก์าํลังเช ื่อมตอ่ผา่นเครอืขา่ยแบบใชส้ายอย ู ่(Ethernet)

● ปิดเคร ือ่ง: แสดงวา่ไมม่กีารเช ื่อมตอ่สาย Ethernet เขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืเคร ือ่งพมิพต์รวจ
ไมพ่บวา่มกีารตอ่สาย

● กะพรบิ: แสดงวา่มกีารเช ื่อมตอ่สาย Ethernet เขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ แต่ ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่กับเครอื
ขา่ย

โปรดดทู ี ่การแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่ผา่น Ethernet (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

10 ไอคอนสถานะ Wi-Fi จะแสดงสถานะและความแรงของสญัญาณ Wi-Fi โปรดดทู ี ่สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi

หากตอ้งการแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย โปรดดทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

ไอคอนหนา้จอแผงควบคมุ 7



ทาํความเขา้ใจกับไฟแสดงสถานะและไอคอนตา่งๆ ในแผงควบคมุ
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับฟีเจอรข์องแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

รหัสขอ้ผดิพลาดของแผงควบคมุ

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับรหัสขอ้ผดิพลาดท ีเ่คร ือ่งพมิพแ์สดง

หากไอคอนตัวนับจาํนวนของเคร ือ่งพมิพเ์ปล ี่ยนไปแสดงอักษร E พรอ้มกับหมายเลขระบไุว ้หมายความวา่เคร ือ่งกาํลังมขีอ้ขัดขอ้ง
บางอยา่ง ตัว E และหมายเลขบง่บอกถงึรหัสขอ้ผดิพลาด

ตาราง 1-7 รหัสขอ้ผดิพลาดของแผงควบคมุ

รหัสขอ้ผดิพลาด สาเหตุ การแกป้ัญหา

E1/E2 พบปัญหาความกวา้งของกระดาษไมต่รงกัน 
(E1) หรอืความยาวของกระดาษไมต่รงกัน 
(E2) ขณะทาํการพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพต์รวจ
พบวา่ขนาดกระดาษของงานพมิพ ์ ไมต่รง
กับความกวา้งหรอืความยาวของกระดาษท ี่

ใส ่ ไว ้

1. ใหก้ดปุ่ มยกเลกิ  เพ ื่อยกเลกิการพมิพ ์

2. ใสก่ระดาษท ีต่รงกับขนาดของหนา้ท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ หรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่ขนาด
กระดาษในแอปพลเิคชันของคณุใหต้รงกับขนาดกระดาษท ีค่ณุใช ้

3. พมิพเ์อกสารอกีครัง้

หากตอ้งการเปล ี่ยนแปลงขนาดกระดาษ โปรดดทู ี ่หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่
กระดาษจาก Embedded Web Server (EWS)

E3 แครต่ลับหมกึพมิพภ์ายในเคร ือ่งพมิพ ์
ตดิขัด

1. เปิดฝาชอ่งหมกึ

2. ปิดสลักยดึหัวพมิพ ์ใหเ้ขา้ท ีแ่ละไมม่สี ิง่กดีขวางแครต่ลับหมกึพมิพ ์ อยา่เปิดสลักยดึ
หัวพมิพ ์

3. นํากระดาษท ีต่ดิออกหรอืนําวัตถอุ ื่นๆ ท ีข่วางแครพ่มิพอ์อก

4. ปิดฝาชอ่งหมกึ

5. กดปุ่ มดาํเนนิการตอ่  เพ ื่อเร ิม่พมิพต์อ่ หรอืกดปุ่ มยกเลกิ 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

E4 มกีระดาษตดิอย ู่
นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก แลว้กดปุ่ มดาํเนนิการตอ่  เพ ื่อเร ิม่พมิพต์อ่

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ

ขอ้ควรระวัง: อยา่เปิดสลักยดึหัวพมิพ ์

E5 สแกนเนอร ์ไมท่าํงาน ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้

หากปัญหายังมอีย ู ่โปรดตดิตอ่ HP เคร ือ่งพมิพยั์งคงพมิพอ์ย ู ่แมว้า่สแกนเนอรจ์ะไมท่าํงาน

E6 เคร ือ่งพมิพเ์กดิปัญหาขัดขอ้ง รสีตารท์เคร ือ่งพมิพ ์

1. ปิดเคร ือ่งพมิพ ์

8 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



ตาราง 1-7 รหัสขอ้ผดิพลาดของแผงควบคมุ (ตอ่)

รหัสขอ้ผดิพลาด สาเหตุ การแกป้ัญหา

2. ถอดสายไฟ

3. รอหนึ่งนาท ีแลว้จงึเสยีบปลัก๊อกีครัง้

4. เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากปัญหายังมอีย ู ่โปรดตดิตอ่ HP

E7 หมกึในตลับหมดอยา่งนอ้ย 1 ส ี เตมิหมกึในถังหมกึท ีร่ะบวุา่หมกึหมดแลว้ โปรดดทู ี ่การเตมิถังหมกึ

E8 ขอ้ผดิพลาดรา้ยแรง ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้

หากปัญหายังมอีย ู ่โปรดตดิตอ่ HP

E9 มขีอ้ขัดขอ้งในการอัปเดตเฟิรม์แวร ์ ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้

หากปัญหายังมอีย ู ่โปรดตดิตอ่ HP

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด

สถานะ สาเหตแุละการแกป้ัญหา

ตดิสวา่ง เคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

ปิด เคร ือ่งพมิพถ์กูปิดสวติช ์

หร ี่ เคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดสลปี โปรดดทู ี ่โหมดสลปี

กะพรบิ กาํลังเปิด/ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืกาํลังประมวลผลงานพมิพ ์

หากตอ้งการยกเลกิงานพมิพ ์ ใหก้ดปุ่ มยกเลกิ 

กะพรบิถ ี่ๆ ถา้ฝาครอบหมกึเปิดอย ู ่ควรปิดใหเ้รยีบรอ้ย

หากฝาครอบหมกึปิดอย ูแ่ละยังม ีไฟกะพรบิถ ี่ แสดงวา่เคร ือ่งพมิพม์ขีอ้
ขัดขอ้งบางอยา่ง ใหต้รวจสอบเคร ือ่งคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ื่นๆ วา่ม ี
การแสดงขอ้ผดิพลาดท ีจ่ะสามารถนําไป ใชเ้ป็นขอ้มลูเพ ิม่เตมิไดอ้กีบา้ง
หรอืไม ่หากจาํเป็น ใหล้องทาํการพมิพ ์ใดๆ ก ็ ไดเ้พ ื่อใหข้อ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดปรากฏข ึน้อกีครัง้

ไอคอนเอกสารและขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับกระดาษ

โปรดดขูอ้ผดิพลาดท ีเ่ก ี่ยวกับการใชก้ระดาษผดิขนาดหรอืกระดาษเกดิการตดิขัดไดท้ ี ่รหัสขอ้ผดิพลาดของแผงควบคมุ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด 9



● ไฟแสดงสถานะเตอืนและไอคอนเอกสารจะกะพรบิ

ไฟสถานะของปุ่ มดาํเนนิการตอ่และปุ่ มยกเลกิจะตดิ

สาเหตุ การแกป้ัญหา

เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บังานพมิพ ์ และตรวจพบวา่ไมม่กีระดาษอย ู่ ในถาด
ป้อนกระดาษ ใสก่ระดาษแลว้กดปุ่ มดาํเนนิการตอ่  เพ ื่อเร ิม่พมิพต์อ่ไป โปรด

ดทู ี ่ใสก่ระดาษ

● ไฟแสดงสถานะเตอืนและไอคอนเอกสารจะกะพรบิ

ไฟสถานะของปุ่ มดาํเนนิการตอ่จะดับ ไฟสถานะของปุ่ มยกเลกิอาจตดิ

สาเหตุ การแกป้ัญหา

มกีระดาษตดิอย ู่ ในตัวป้อนกระดาษหรอืไม่ ได ้ ใสเ่อกสารตน้ฉบับใน
ตัวป้อนใหถ้กูตอ้ง

หมายเหต:ุ ตัวป้อนเอกสารจะมเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่เทา่น้ัน

ถา้ไฟสถานะของปุ่ มยกเลกิตดิ ใหก้ดปุ่ มยกเลกิ 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษ
ตดิ และการป้อนเอกสารตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ (มเีฉพาะ
เคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

ไอคอนหัวพมิพแ์ละขอ้ผดิพลาดตา่งๆ

● ไฟแสดงสถานะเตอืนและไอคอนหัวพมิพอ์ยา่งนอ้ย 1 ตัวจะกะพรบิ

10 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



สาเหตุ การแกป้ัญหา

หนึ่งในปัญหาตอ่ไปนี้อาจเกดิข ึน้

– มหีนึ่งหัวพมิพห์รอืหัวพมิพทั์ง้ค ูห่ายไป

– มหีนึ่งหัวพมิพห์รอืหัวพมิพทั์ง้ค ูท่ ี่ ไดร้บัการตดิตัง้อยา่งไมถ่กู
ตอ้ง

– มหีนึ่งหัวพมิพห์รอืหัวพมิพทั์ง้ค ู ่ท ียั่งคงมปีลัก๊สสีม้หรอืเทป
พลาสตกิตดิอย ู่

– มหีนึ่งหัวพมิพห์รอืหัวพมิพทั์ง้ค ู ่ท ี่ ไมส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้
หรอืไดร้บัความเสยีหาย

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดต้ดิตัง้หัวพมิพทั์ง้ค ูอ่ยา่งถกูตอ้ง

– ตดิตัง้หัวพมิพ ์ใดๆ ท ีข่าดหายไป

– หากตดิตัง้หัวพมิพทั์ง้ค ูแ่ลว้ ใหถ้อดหัวพมิพท์ ีร่ะบอุอก ตรวจ
สอบใหแ้น่ ใจวา่ไมม่ปีลัก๊สสีม้หรอืเทปพลาสตกิตดิอย ู ่จากน้ัน
เสยีบหัวพมิพก์ลับเขา้ไปอกีครัง้จนแน่นสนทิ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุกาํลังใชหั้วพมิพข์อง HP ท ีถ่กูตอ้ง
สาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่หัวพมิพม์ปีัญหา

หมายเหต:ุ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แต่ ไดร้บัคาํแนะนํา
ใหเ้ปิด

ไอคอนปรบัแนวหัวพมิพ ์

● ไอคอนตัวนับจาํนวนแสดงตัว A หรอืตัว A กะพรบิ หรอืว ิง่เป็นวงกลม

สาเหตุ การแกป้ัญหา

เคร ือ่งพมิพก์าํลังอย ูร่ะหวา่งการปรบัแนวหัวพมิพ ์

เคร ือ่งจะแสดงไอคอนท ีว่ ิง่เป็นวงกลมขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพ ์
หนา้ขอ้มลูสาํหรบัการปรบัแนวหัวพมิพ ์

ตัว "A" จะแสดงข ึน้เม ื่อเคร ือ่งทาํการพมิพห์นา้ขอ้มลูสาํหรบัการปรบั
แนวเรยีบรอ้ยแลว้

ตัว "A" จะกะพรบิเม ื่อเคร ือ่งพมิพก์าํลังสแกนหนา้ขอ้มลูสาํหรบัการ
ปรบัแนว

ตัว "A" จะหายไปหลังจากท ีส่แกนเสรจ็และมกีารปรบัแนวหัวพมิพ ์
เรยีบรอ้ย

เม ื่อเคร ือ่งทาํการพมิพห์นา้ขอ้มลูสาํหรบัการปรบัแนวเรยีบรอ้ยแลว้ 

และไฟแสดงสถานะ  กะพรบิ ใหว้างกระดาษแผน่น้ันบน

กระจกสแกนเนอร โ์ดยควํา่หนา้ท ีพ่มิพล์ง ปิดฝาสแกนเนอรแ์ลว้กด
ปุ่ ม "สาํเนา" เพ ื่อสแกนหนา้นี้

การปรบัแนวหัวพมิพจ์ะเสรจ็สมบรูณเ์ม ื่อเคร ือ่งสแกนเสรจ็

โปรดดวูธิกีารใสเ่อกสารตน้ฉบับท ี ่ใสก่ระดาษ

● ไอคอนตัวนับจาํนวนแสดงตัว A กะพรบิ ไฟแสดงสถานะเตอืนและไฟแสดงสถานะกลับส ูก่ารทาํงานกะพรบิ

ไอคอนปรบัแนวหัวพมิพ ์ 11



สาเหตุ การแกป้ัญหา

ปรบัแนวหัวพมิพ ์ไมส่าํเรจ็ เหตกุารณน์ีจ้ะเกดิข ึน้หลังจากท ีค่ณุสแกน
หนา้การปรบัแนว

ใหล้องทาํวธิ ี ใดวธิหีนึ่งดังตอ่ไปนี้:

– กดหนึ่งในปุ่ มทาํสาํเนาเพ ื่อสแกนหนา้การปรบัแนวอกีครัง้

– กดปุ่ มกลับส ูก่ารทาํงาน  เพ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลูสาํหรบั

การปรบัแนวใหมอ่กีครัง้

หากคณุไมด่าํเนนิการใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง การปรบัแนวหัว
พมิพจ์ะถกูยกเลกิ

ไอคอนหมกึและขอ้ผดิพลาดตา่งๆ

หากตอ้งการเตมิหมกึ โปรดดทู ี ่เตมิถังหมกึ

● ไอคอนของหมกึอยา่งนอ้ย 1 สแีละไฟสถานะการดาํเนนิการตอ่จะตดิ

สาเหตุ การแกป้ัญหา

มหีมกึอยา่งนอ้ย 1 สที ีม่ปีรมิาณเหลอืนอ้ย เตมิหมกึสที ีร่ะบลุงในตลับ

● ไฟแสดงสถานะเตอืนจะตดิ ไอคอนของหมกึอยา่งนอ้ย 1 สจีะกะพรบิ และไฟสถานะดาํเนนิการตอ่จะตดิ

สาเหตุ การแกป้ัญหา

มตีลับหมกึอยา่งนอ้ย 1 สที ีม่ปีรมิาณเหลอืนอ้ย เตมิหมกึสที ีร่ะบลุงในตลับ

● ไฟแสดงสถานะเตอืนพรอ้มรหัสขอ้ผดิพลาด E7 และไอคอนของหมกึอยา่งนอ้ย 1 สจีะกะพรบิ

12 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



สาเหตุ การแกป้ัญหา

หมกึในตลับหมดอยา่งนอ้ย 1 ส ี เตมิหมกึสที ีร่ะบลุงในตลับ

สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi และไอคอนแสดงสถานะการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายท ีแ่สดงอย ู่ ในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะทาํงานรว่มกันเพ ื่อ
แสดงสถานะของการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

ตาราง 1-8 สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi

ไฟสถานะของ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi สถานะ Wi-Fi

ปิด ปิด เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย Wi-Fi

หากตอ้งการเปิด Wi-Fi ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi 

หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่
เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP Smart หรอืเช ื่อมตอ่
เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้Wi-Fi Protected Setup 
(WPS)

ตดิสวา่ง

ตดิสวา่ง

เคร ือ่งพมิพก์าํลังเช ื่อมตอ่อย ูกั่บเครอืขา่ย Wi-Fi

กะพรบิ

ตดิสวา่ง (วงรอบแถบสญัญาณ)

เคร ือ่งพมิพก์าํลังอย ู่ ในโหมดพรอ้มตัง้คา่หรอืกาํลังพยายามเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย 
Wi-Fi อย ู่

หากไฟสถานะของ Wi-Fi กะพรบิหมายความวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่กับเครอื
ขา่ยหรอืกาํลังพยายามเช ื่อมตอ่อย ู ่นอกจากนี้ ในระหวา่งการตัง้คา่ จะเป็นการแสดง
ใหเ้หน็วา่เคร ือ่งพมิพก์าํลังอย ู่ ในโหมดการตัง้คา่ Wi-Fi หากโหมดการตัง้คา่หมด
เวลาหลังจากท ีผ่า่นไประยะเวลาหนึ่ง คณุสามารถเร ิม่ใหม่ ได ้ โดยการคนืคา่การตัง้
คา่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิ
จากโรงงาน

กะพรบิ

ตดิสวา่ง (วงรอบแถบสญัญาณ)

เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย Wi-Fi ได ้

หากตอ้งการแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย โปรดดทู ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการ
เช ื่อมตอ่

กะพรบิ เคร ือ่งพมิพก์าํลังอย ู่ ในโหมด WPS โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับ
เครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS)

สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi 13



ตาราง 1-8 สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi (ตอ่)

ไฟสถานะของ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi สถานะ Wi-Fi

กะพรบิ

การใชง้านทัว่ไปจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

การเปิดหรอืปิดฟังกชั์น่ไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์

หากเปิดการใชง้านเครอืขา่ยไรส้ายสาํหรบัเคร ือ่งพมิพเ์อาไว ้ไฟสถานะของปุ่ ม Wi-Fi บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะตดิ

● หากไฟสถานะของปุ่ ม Wi-Fi ไมต่ดิ ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi  เพ ื่อเปิดใชง้าน

● หากตอ้งการปิด Wi-Fi ใหก้ดปุ่ มนี้อกีครัง้

การเขา้ส ู่ โหมดรกัษาความปลอดภัยของ Wi-Fi ดว้ยการกดปุ่ ม (WPS)

● กดปุ่ ม Wi-Fi  คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3 วนิาท ี

หมายเหต:ุ กอ่นท ีจ่ะดาํเนนิการอื่นๆ ในตารางตอ่ไปนี้ โปรดตรวจสอบวา่ไดเ้ตรยีมเคร ือ่งพมิพ ์ใหอ้ย ู่ ในโหมดพรอ้มรองรบักอ่นท ี่

จะกดปุ่ มใดๆ

การเตรยีมเคร ือ่งพมิพ ์ใหอ้ย ู่ ในโหมดพรอ้มรองรบั

● กดปุ่ ม  คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 5 วนิาท ี

ไฟสถานะของปุ่ มทัง้หมดในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะตดิ

การออกจากโหมดพรอ้มรองรบัของเคร ือ่งพมิพ ์

● กดปุ่ มยกเลกิ 

หากไมม่ขีอ้ขัดขอ้งใดๆ ไฟสถานะของปุ่ มทัง้หมดจะดับ

ตาราง 1-9 การใชง้านทัว่ไปท ีส่ามารถทาํไดจ้ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

การทาํงาน วธิกีาร (เคร ือ่งตอ้งอย ู่ ในโหมดพรอ้มรองรบั)

เปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct
กดปุ่ ม Wi-Fi  และปุ่ มดาํเนนิการตอ่  พรอ้มกัน

14 บท 1  เร ิม่ตน้ใชง้าน



ตาราง 1-9 การใชง้านทัว่ไปท ีส่ามารถทาํไดจ้ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ (ตอ่)

การทาํงาน วธิกีาร (เคร ือ่งตอ้งอย ู่ ในโหมดพรอ้มรองรบั)

สลับระหวา่งโหมดสาํเนาเอกสารกับโหมดสาํเนารปูภาพ
กดปุ่ มสาํเนาขาวดาํ  และปุ่ มสาํเนาส ี  คา้งไวพ้รอ้มกันเป็นเวลา 3 วนิาท ี

คนืคา่เร ิม่ตน้ของเครอืขา่ย
กดปุ่ ม Wi-Fi  และปุ่ มยกเลกิ  พรอ้มกันเป็นเวลา 5 วนิาท ี

คนืคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน การคนืคา่เร ิม่ตน้จากโรงงานใหกั้บเคร ือ่งพมิพจ์ะเป็นการลบการตัง้คา่และฟังกชั์นการ
ทาํงานทัง้หมดท ี่ ไดก้าํหนดไวก้อ่นหนา้นี้ ในเคร ือ่งพมิพอ์อกทัง้หมด

ขณะท ีเ่ปิดฝาหมกึไว ้ใหก้ดปุ่ มขอ้มลู  และปุ่ มยกเลกิ  คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 

3 วนิาท ี

การพมิพร์ายงานจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับรายงานตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพแ์ละวธิกีารสัง่พมิพ ์

การพมิพห์นา้ขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์

กดปุ่ มขอ้มลู  บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

หนา้ขอ้มลูนีจ้ะแสดงขอ้มลูโดยสรปุของเคร ือ่งพมิพ ์ รวมทัง้สถานะปัจจบัุน (ซ ึง่จะประกอบดว้ยสถานะเครอืขา่ย, Wi-Fi Direct, 
บรกิารทางเวบ็, หมกึ และขอ้มลูอ ื่นๆ)

การพมิพร์ายงานอื่นๆ

1. จากแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ตรยีมเคร ือ่งพมิพ ์ใหเ้ขา้ส ู่ โหมดพรอ้มรองรบั โดยการกดปุ่ มขอ้มลู  คา้งไว ้5 วนิาท ี

จนกระทัง่ไฟสถานะของปุ่ มทัง้หมดในแผงควบคมุตดิ

2. โปรดดวูธิพีมิพร์ายงานท ีต่อ้งการไดจ้ากขัน้ตอนดา้นลา่งนี้

ตาราง 1-10 พมิพร์ายงาน

รายงานเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ คาํอธบิาย วธิกีารพมิพ ์ (จะตอ้งอย ู่ ในโหมดพรอ้มรองรบั)

รายงานสถานะเคร ือ่งพมิพ ์ ขอ้มลูในหนา้นีจ้ะแสดงขอ้มลูสรปุของเคร ือ่งพมิพ ์ 
สถานะปัจจบัุน การตัง้คา่การเช ื่อมตอ่ การตัง้คา่
และการใชง้านการพมิพแ์ละการสแกน

กดปุ่ มดาํเนนิการตอ่ 

การพมิพร์ายงานจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ 15



ตาราง 1-10 พมิพร์ายงาน (ตอ่)

รายงานเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ คาํอธบิาย วธิกีารพมิพ ์ (จะตอ้งอย ู่ ในโหมดพรอ้มรองรบั)

รายงานการทดสอบเครอืขา่ย 
Wi-Fi และหนา้ขอ้มลูการกาํหนด
คา่เครอืขา่ย

รายงานการทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายจะแสดงผลการ
วเิคราะหส์ถานะของเครอืขา่ย Wi-Fi รวมทัง้ความ
แรงของสญัญาณ เครอืขา่ยท ีพ่บ และอื่นๆ

หนา้ขอ้มลูการกาํหนดคา่เครอืขา่ยจะแสดงสถานะ
ของเครอืขา่ย ช ื่อโฮสต ์ช ื่อเครอืขา่ย และขอ้มลูอ ื่นๆ

กดปุ่ มขอ้มลู  และปุ่ มดาํเนนิการตอ่  พรอ้มกัน

ค ูม่อืการเร ิม่ใชง้านระบบ Wi-Fi 
ฉบับยอ่

จะแสดงวธิกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับ
เครอืขา่ย Wi-Fi

กดปุ่ มขอ้มลู 

ค ูม่อืการใชง้าน Wi-Fi Direct จะแสดงวธิกีารตดิตัง้และใชง้าน Wi-Fi Direct
กดปุ่ มขอ้มลู  และปุ่ มยกเลกิ  พรอ้มกัน

รายงานเก ี่ยวกับบรกิารทางเวบ็ รายงานเก ี่ยวกับบรกิารทางเวบ็จะมคีาํแนะนําตา่งๆ 
ท ีจ่ะชว่ยเปิดบรกิารทางเวบ็ ตัง้คา่บรกิารทางเวบ็ แก้
ปัญหาการเช ื่อมตอ่ และอื่นๆ ข ึน้อย ูกั่บสถานะ
บรกิารทางเวบ็น้ันๆ ดว้ย

กดปุ่ มดาํเนนิการตอ่  และปุ่ มยกเลกิ  พรอ้มกัน

รายงานการวนิจิฉัยคณุภาพการ
พมิพ ์

คณุสามารถพมิพห์นา้การวนิจิฉัย เพ ื่อตรวจสอบวา่
ระบบแนะนําใหท้าํความสะอาดหรอืปรบัแนวหัว
พมิพเ์พ ื่อเพ ิม่คณุภาพการพมิพ ์ใหด้ขี ึน้หรอืไม ่
โปรดดทู ี ่การพมิพห์นา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ 
(สาํหรบั Windows)

กดปุ่ มสาํเนาส ี  คา้งไว ้3 วนิาท ี

เปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์
หมายเหต:ุ คณุสามารถดหูรอืเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP ไดเ้ชน่กัน โปรดดทู ี ่ใช ้
ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP

การเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพจ์าก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. เลอืกการตัง้คา่ หรอืคลกิฟังกชั์นหรอืแทบ็ท ีต่อ้งการ จากน้ันจงึเลอืกการตัง้คา่จากเมนทูางดา้นซา้ย

3. ดาํเนนิการเปล ี่ยนแปลงท ีจ่าํเป็น

การเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพจ์าก HP Smart (iOS, Android และ Windows 10)

1. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
จัดการ

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ แลว้คลกิหรอืแตะท ี ่"การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ"์
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3. เลอืกตัวเลอืก แลว้เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ตามตอ้งการ

ใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP
คณุสามารถใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP ในการเปล ี่ยนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณ สัง่ซ ือ้
วัสดสุาํหรบัการพมิพ ์ ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์ แก้ ไขปัญหาในการพมิพ ์ และอื่นๆ อกีมากมาย

● หากคณุใชแ้อป HP Smart แทนซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ ใหด้ทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

● อปุกรณแ์ตล่ะเคร ือ่งจะตอ้งตดิตัง้แอปหรอืซอฟตแ์วร ์ไวเ้พ ื่อใหส้ามารถสัง่พมิพ ์ได ้

● การตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จาํเป็นตอ้งใช ้Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

การตดิตัง้และเปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP

1. โปรดดาวน ์โหลดซอฟตแ์วรจ์าก การตดิตัง้และเปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP แลว้ตดิตัง้ลงในคอมพวิเตอร ์

2. เปิดซอฟตแ์วร ์

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

● Windows 7: จากเดสกท์อปคอมพวิเตอร ์ ใหค้ลกิท ี ่"เร ิม่" เลอืก "โปรแกรมทัง้หมด" คลกิท ี ่"HP" คลกิท ี่ โฟลเดอรส์าํหรบั
เคร ือ่งพมิพ ์ และจากน้ันเลอืกไอคอนท ีม่ชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ
แอป HP Smart สามารถชว่ยคณุทาํงานกับเคร ือ่งพมิพ ์ไดห้ลายอยา่ง ซ ึง่รวมถงึส ิง่ตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้:

● ตัง้คา่และเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

● พมิพแ์ละสแกนเอกสารและภาพถา่ย

● แชรเ์อกสารผา่นทางอเีมลและแอปพลเิคชันอื่นๆ

● จัดการกับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจสอบสถานะเคร ือ่งพมิพ ์ พมิพร์ายงาน และสัง่ซ ือ้วัสดสุ ิน้เปลอืง

หมายเหต:ุ

● HP Smart ใชง้านไดกั้บอปุกรณเ์คล ื่อนท ีแ่ละคอมพวิเตอรท์ ี่ ใช ้iOS, Android, Windows 10 และ macOS (เวอรชั์น 
10.14, 10.15 และ 11.0)

● อาจไมม่ ี ใหบ้รกิารแอป HP Smart ในบางภาษา อาจไมส่ามารถเลอืกใชง้านคณุลักษณะบางรายการสาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่
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การตดิตัง้และเปิดแอป HP Smart

1. โปรดไปท ี ่การตดิตัง้และเปิดแอป HP Smart เพ ื่อดาวน ์โหลดและตดิตัง้ HP Smart ไว ้ ในอปุกรณข์องคณุ

หมายเหต:ุ อปุกรณ ์iOS, Android, Windows 10 และ macOS: คณุสามารถดาวน ์โหลด HP Smart จากแอปสโตร ์
สาํหรบัอปุกรณน้ั์นๆ ได ้

2. การเปิดใชง้าน HP Smart หลังจากท ีต่ดิตัง้แลว้

● iOS/Android: ในหนา้เดสกท์อ็ปของอปุกรณเ์คล ื่อนท ีห่รอืในหนา้ท ีแ่สดงแอปทัง้หมด ใหแ้ตะท ี ่HP Smart

● Windows 10: ในหนา้เดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ ใหค้ลกิท ี ่"เร ิม่" จากน้ันใหเ้ลอืก "HP Smart" จากรายการแอปท ีม่ ี

● macOS: จากหนา้ Launchpad ใหเ้ลอืก "HP Smart"

3. เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์บบไรส้ายดว้ย HP Smart โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP 
Smart

4. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ HP Smart

หากตอ้งการทราบวธิกีารเช ื่อมตอ่ พมิพ ์ และสแกนโดยใช ้HP Smart โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตส์าํหรบัอปุกรณข์องคณุดังนี้

● 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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การเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์2

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์ในแบบตา่งๆ

กอ่นท ีค่ณุจะเร ิม่ใชง้าน
หมายเหต:ุ

● หากตอ้งการเปิดหรอืปิดการใชง้านแบบไรส้ายของเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การใชง้านทัว่ไปจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

● หากตอ้งการแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย โปรดดทู ี ่แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย

ตรวจสอบรายการดังตอ่ไปนีว้า่มกีารดาํเนนิการอยา่งถกูตอ้ง:

● เครอืขา่ย Wi-Fi ไดร้บัการตัง้คา่แลว้และใชง้านไดป้กติ

● เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรท์ ี่ ใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในเครอืขา่ยเดยีวกัน (ซับเนต็)

ในขณะท ีก่าํลังเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์ ระบบอาจขอใหค้ณุป้อนช ื่อเครอืขา่ย (SSID) และรหัสผา่นสาํหรบั Wi-Fi

● ช ื่อเครอืขา่ย Wi-Fi คอืช ื่อเครอืขา่ย Wi-Fi ของคณุ

● รหัสผา่น Wi-Fi จะป้องกันไม่ ใหบ้คุคลอื่นเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi ของคณุโดยไม่ ไดร้บัอนุญาต เครอืขา่ย Wi-Fi ของ
คณุอาจใชว้ลรีหัสผา่น (WPA) หรอืคยี ์ WEP อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ข ึน้อย ูกั่บระดับการรกัษาความปลอดภัยท ี่ ใช ้

หากคณุยังไมเ่คยเปล ี่ยนช ื่อเครอืขา่ยหรอืรหัสผา่นเลยตัง้แตตั่ง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi มา คณุสามารถดขูอ้มลูดังกลา่วไดจ้ากดา้นหลัง
หรอืดา้นขา้งของเราเตอร ์ไรส้าย

หากคณุไมพ่บช ื่อเครอืขา่ยหรอืรหัสผา่นความปลอดภัยหรอืจาํขอ้มลูนี้ ไม่ ได ้โปรดดเูอกสารค ูม่อืท ี่ ใหม้ากับคอมพวิเตอรห์รอืเรา
เตอร ์ไรส้ายของคณุ หากยังคงคน้หาขอ้มลูนี้ ไมพ่บ โปรดตดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยหรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi นี้ ใหกั้บคณุ

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP Smart
ตดิตัง้แอป HP Smart บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ และใชแ้อปเพ ื่อตัง้คา่หรอืเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย 
Wi-Fi ของคณุ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ HP Smart รวมถงึท ี่ๆ  สามารถดาวน ์โหลดแอป ได ้โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน 
และจัดการ
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1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi ของคณุแลว้ บนอปุกณ ์
เคล ื่อนท ีข่องคณุ เปิด Bluetooth และบรกิารตาํแหน่งท ีตั่ง้

หมายเหต:ุ HP Smart ใช ้Bluetooth สาํหรบัการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ ไมร่องรบัการพมิพ โ์ดยใช ้Bluetooth

2. หากกอ่นหนา้นี้ Wi-Fi เคร ือ่งพมิพข์องคณุปิดอย ู ่ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิดแลว้ โปรดดทู ี ่การใชง้านทัว่ไปจากแผงควบคมุ
เคร ือ่งพมิพ ์

3. หากเคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดอ้ย ู่ ในโหมดการตัง้คา่ Wi-Fi แลว้ ใหค้นืคา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่หากตอ้งการคนืคา่การตัง้คา่
เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพจ์ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ สาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างประเภทหรอืบางรุน่ ไฟสมีว่งจะเร ิม่กะพรบิเป็นจังหวะในแถบไฟแสดงสถานะ หรอือกี
กรณีหนึ่งคอืไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะกะพรบิเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดการตัง้คา่ Wi-Fi โปรดดทู ี ่สถานะ ไฟสถานะ และ
ไอคอน Wi-Fi

4. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
จัดการ

5. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนบวก  หรอื "เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ"์ จากน้ันจงึเลอืกเคร ือ่งพมิพห์รอืเพ ิม่ใหมต่ามตอ้งการ

ปฏบัิตติามคาํแนะนําเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ

6. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

หมายเหต:ุ หากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะหยดุกะพรบิและจะตดิสวา่ง

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi ผา่นเราเตอร ์
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิเีช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชเ้ราเตอร ์

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใชซ้อฟตแ์วร ์ HP Smart

หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ยท ีร่องรบัการเช ื่อมตอ่ไรส้ายผา่น WLAN 802.11 ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุมรีายการ
ตอ่ไปนี้:

● เครอืขา่ยไรส้ายระบบ 802.11a/b/g/n/ac ท ีม่เีราเตอร ์ไรส้ายหรอื Access Point

หมายเหต:ุ เคร ือ่งพมิพจ์ะรองรบัการเช ื่อมตอ่ท ี่ ใชร้ะบบ 2.4GHz และ 5GHz

● คอมพวิเตอรท์ ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย Wi-Fi ท ีต่อ้งการนํามาเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

● ช ื่อเครอืขา่ย (SSID)

● คยี ์ WEP หรอืรหัสผา่น WPA (หากจาํเป็น)
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วธิกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP (สาํหรบั Windows)

หากทาํการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์บบไรส้ายโดยใชซ้อฟตแ์วรข์อง HP ใหเ้ตรยีมเคร ือ่งพมิพ ์ใหพ้รอ้มสาํหรบัการตัง้คา่ Wi-Fi โดยการ
คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน

1. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP (เปิดโปรแกรมไดจ้ากเมน ู"เร ิม่") แลว้คลกิท ี ่"เคร ือ่งมอื"

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับซอฟตแ์วร ์ โปรดดทู ี ่ใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP

2. คลกิ "การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ"์

3. คลกิ "เช ื่อมตอ่อปุกรณ ์ใหม"่

4. เลอืก "ตัง้คา่ดว้ยตัวเอง" จากน้ันใหเ้ลอืกระบบไรส้าย แลว้จงึทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้Wi-Fi Protected 

Setup (WPS)
คณุสามารถใชว้ธิตัีง้คา่ Wi-Fi แบบนี้ ได ้ ในกรณีท ีเ่ราเตอรข์องคณุมปีุ่ ม WPS

หากเราเตอรข์องคณุไมม่ปี ุ่ ม WPS ขอแนะนําใหค้ณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชแ้อป HP Smart โปรดดทู ี ่แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่
เครอืขา่ย

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เราเตอรแ์ละเคร ือ่งพมิพข์องคณุอย ู่ ไมห่า่งกันจนเกนิไป

2. ในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi  คา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3 วนิาทเีพ ื่อให ้WPS เร ิม่ทาํงาน

3. กดปุ่ ม WPS บนเราเตอร ์

หมายเหต:ุ

● ใหแ้น่ ใจวา่ไมล่มืกดปุ่ ม WPS บนเราเตอรภ์ายใน 2 นาท ี

● หากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่สาํเรจ็ ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะหยดุกะพรบิและจะตดิสวา่ง

4. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
จัดการ

5. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนบวก  หรอื "เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ"์ จากน้ันจงึเลอืกเคร ือ่งพมิพห์รอืเพ ิม่ใหมต่ามตอ้งการ

ปฏบัิตติามคาํแนะนําเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ
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6. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเครอืขา่ย Ethernet (ในรุน่ท ีร่องรบั Ethernet 

เทา่น้ัน)
หากเครอืขา่ย Ethernet ของคณุไมม่กีารเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ ใหเ้ช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแอป HP Smart แบบไรส้าย โปรดดทู ี ่
เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP Smart

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับเราเตอรอ์ย ู่

2. เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุและเราเตอร โ์ดยใชส้าย Ethernet (สาย Ethernet จาํหน่ายแยกตา่งหาก)

หมายเหต:ุ

● การเช ื่อมตอ่ Wi-Fi จะปิดใชง้านโดยอัตโนมัตเิม ื่อคณุเช ื่อมตอ่กับสาย Ethernet

● หากตอ้งการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์บบไรส้าย ใหถ้อดสาย Ethernet ออก แลว้เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ย Wi-Fi 
ของคณุโดยใชแ้อปพลเิคชัน HP Smart โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP Smart

3. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

4. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนบวก  หรอื "เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ"์ จากน้ันจงึเลอืกเคร ือ่งพมิพห์รอืเพ ิม่ใหมต่ามตอ้งการ

ปฏบัิตติามคาํแนะนําเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ยของคณุ

5. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุโดยใชส้าย USB

1. หากจาํเป็น ใหถ้อดฉลากท ีปิ่ดคลมุพอรต์ USB ท ีอ่ย ูด่า้นหลังเคร ือ่งพมิพอ์อก

2. เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอร โ์ดยใชส้าย USB

3. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

4. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนบวก  หรอื "เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ"์ จากน้ันจงึเลอืกเคร ือ่งพมิพห์รอืเพ ิม่ใหมต่ามตอ้งการ

ปฏบัิตติามคาํแนะนําเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์
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5. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

การเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิเีปล ี่ยนการเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

จากการเช ื่อมตอ่แบบ USB ไปยังการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย

Windows 10/macOS

1. ถอดปลัก๊สาย USB ออกจากเคร ือ่งพมิพ ์

2. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi ของคณุแลว้ บนอปุกณ ์
เคล ื่อนท ีข่องคณุ เปิด Bluetooth และบรกิารตาํแหน่งท ีตั่ง้

3. หากกอ่นหนา้นี้ Wi-Fi เคร ือ่งพมิพข์องคณุปิดอย ู ่ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิดแลว้ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ
สถานะของ Wi-Fi โปรดดทู ี ่สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi

4. หากเคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดอ้ย ู่ ในโหมดการตัง้คา่ Wi-Fi แลว้ ใหค้นืคา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่หากตอ้งการคนืคา่การตัง้คา่
เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพจ์ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

5. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
จัดการ

6. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

7. ปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้ในเครอืขา่ย Wi-Fi ของคณุ

Windows 7

1. เปิดซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP

หากคณุยังไม่ ไดต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP บนคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดไปท ี ่123.hp.com เพ ื่อ
ดาวน ์โหลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ การตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จาํเป็นตอ้งใช ้Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

2. ใน ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ คลกิท ี ่"เคร ือ่งมอื" และจากน้ันคลกิท ี ่"การตัง้คา่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ"์

3. เลอืก แปลงการเช ื่อมตอ่อปุกรณแ์บบ USB เป็นแบบไรส้าย ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏบนหนา้จอ

การเปล ี่ยนประเภทการเช ื่อมตอ่ 23
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จากการเช ื่อมตอ่แบบไรส้ายไปยังการเช ื่อมตอ่แบบ USB

Windows/macOS

1. หากจาํเป็น ใหถ้อดฉลากท ีปิ่ดคลมุพอรต์ USB ท ีอ่ย ูด่า้นหลังเคร ือ่งพมิพอ์อก

2. เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอร โ์ดยใชส้าย USB

3. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

4. คลกิหรอืแตะท ี่ ไอคอนบวก  หรอื "เพ ิม่เคร ือ่งพมิพ"์ จากน้ันจงึเลอืกเคร ือ่งพมิพห์รอืเพ ิม่ใหมต่ามตอ้งการ

ปฏบัิตติามคาํแนะนําเพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์

5. เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืน ใหส้รา้งบัญชผี ู้ ใช ้HP และลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่นในขัน้ตอนนี้ ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึหรอืตลับหมกึ

24 บท 2  การเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์



การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ3

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิเีปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษและการใสก่ระดาษประเภทตา่งๆ ลงในเคร ือ่งพมิพ ์

ใสก่ระดาษ
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับการใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

หมายเหต:ุ

● หา้มป้อนกระดาษเขา้ในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพง์าน

● หากมกีระดาษอื่นอย ู่ ในถาดป้อนกระดาษ ใหเ้อากระดาษดังกลา่วออก กอ่นท ีจ่ะใสก่ระดาษชนดิอื่นหรอืขนาดอื่น

● หากใสก่ระดาษแลว้ยังปรากฏวา่มขีอ้ความนี้แจง้ข ึน้มาอกี ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ใหต้รงกับ
ชนดิของกระดาษท ี่ ใช ้

● ภาพและรายละเอยีดของเคร ือ่งพมิพอ์าจแตกตา่งกันไปตามรุน่และประเทศ/ภมูภิาคของเคร ือ่งพมิพ ์

● โปรดตรวจสอบส ือ่ท ีเ่คร ือ่งพมิพร์องรบัไดจ้ากซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพห์รอืจาก Embedded Web Server (EWS) หาก
ตอ้งการเปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

การใสก่ระดาษมาตรฐาน

1. เปิดถาดป้อนกระดาษ

การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ 25



2. กดปุ่ มท ีตั่วปรบัความกวา้งของกระดาษคา้งไว ้แลว้เล ื่อนตัวปรบัออกไปยังขอบถาด

3. ใสก่ระดาษในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบวา่แนวกระดาษทัง้หมดวางอย ู่ ในเสน้ท ีก่าํหนดขนาดกระดาษในถาดพอด ีและโปรดตรวจสอบวา่ไมซ่อ้นกระดาษสงู
เกนิกวา่จดุท ีก่าํหนดไว ้ ในถาด

26 บท 3  การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ



4. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบของตัง้กระดาษ

5. ปิดถาดป้อนกระดาษ

การใสก่ระดาษมาตรฐาน 27



6. ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออก

การใสก่ระดาษ Legal

1. เปิดถาดป้อนกระดาษ

2. กดปุ่ มท ีตั่วปรบัความกวา้งของกระดาษคา้งไว ้แลว้เล ื่อนตัวปรบัออกไปยังขอบถาด

3. ขยายถาดป้อนกระดาษออก

หมายเหต:ุ เคร ือ่งพมิพร์ุน่ท ีม่ถีาดป้อนกระดาษแบบเปิดไมจ่าํเป็นตอ้งขยายถาดป้อนกระดาษ

a. กดปุ่ มท ีอ่ย ูต่รงขอบดา้นหนา้ของถาดป้อนกระดาษคา้งไวแ้ลว้ดงึถาดออกมา

b. สาํหรบัเคร ือ่งพมิพร์ุน่ท ีม่ฝีาปิดถาดแบบถอดได ้(ฝากันฝุ่ น) ใหก้ดปุ่ มดา้นลา่งถาดเขา้หาตัวเพ ื่อปลดฝาออก

หลังจากพมิพเ์สรจ็ โปรดอยา่ลมืใสฝ่าปิดกลับเขา้ท ีเ่ดมิ

28 บท 3  การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ



4. ใสก่ระดาษในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบวา่แนวกระดาษทัง้หมดวางอย ู่ ในเสน้ท ีก่าํหนดขนาดกระดาษในถาดพอด ีและโปรดตรวจสอบวา่ไมซ่อ้นกระดาษสงู
เกนิกวา่จดุท ีก่าํหนดไว ้ ในถาด
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5. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบของตัง้กระดาษ

6. ปิดถาดป้อนกระดาษ

หมายเหต:ุ เม ื่อใสถ่าดกลับเขา้ท ี ่สว่นของถาดท ีย่ดืออกมาไดค้วรอย ูด่า้นนอกของเคร ือ่งพมิพ ์

30 บท 3  การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ



7. ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออก

การใสซ่องจดหมาย

1. เปิดถาดป้อนกระดาษ

2. กดปุ่ มท ีตั่วปรบัความกวา้งของกระดาษคา้งไว ้แลว้เล ื่อนตัวปรบัออกไปยังขอบถาด

3. ใสซ่องจดหมายในแนวตัง้ โดยควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบวา่แนวกระดาษทัง้หมดวางอย ู่ ในเสน้ท ีก่าํหนดขนาดกระดาษในถาดพอด ีและโปรดตรวจสอบวา่ไมซ่อ้นกระดาษสงู
เกนิกวา่จดุท ีก่าํหนดไว ้ ในถาด
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4. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบของตัง้กระดาษ

5. ปิดถาดป้อนกระดาษ

6. ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออก

การใสก่ารด์และกระดาษภาพถา่ย

1. เปิดถาดป้อนกระดาษ

2. กดปุ่ มท ีตั่วปรบัความกวา้งของกระดาษคา้งไว ้แลว้เล ื่อนตัวปรบัออกไปยังขอบถาด

3. ใสก่ารด์หรอืกระดาษภาพถา่ยในแนวตัง้ และควํา่หนา้ท ีต่อ้งการพมิพล์ง

ตรวจสอบวา่แนวกระดาษทัง้หมดวางอย ู่ ในเสน้ท ีก่าํหนดขนาดกระดาษในถาดพอด ีและโปรดตรวจสอบวา่ไมซ่อ้นกระดาษสงู
เกนิกวา่จดุท ีก่าํหนดไว ้ ในถาด

32 บท 3  การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ



4. ปรบัตัวปรบัความกวา้งของกระดาษจนสมัผัสกับขอบของตัง้กระดาษ

5. ปิดถาดป้อนกระดาษ

6. ดงึแกนรองรบักระดาษของถาดรบักระดาษออก

ใสเ่อกสารตน้ฉบับ
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับการใสเ่อกสารตน้ฉบับลงในเคร ือ่งพมิพ ์
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การวางตน้ฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร ์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. วางเอกสารตน้ฉบับโดยควํา่ดา้นท ีต่อ้งการลงบนกระจกสแกนเนอร ์ (วางใหพ้อดกัีบมมุท ีม่สีญัลักษณแ์สดงไว)้

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์

34 บท 3  การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ



การป้อนเอกสารตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ (มเีฉพาะเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

1. เปิดถาดรองเอกสารออกแบบยดืไดข้องตัวป้อนกระดาษ

2. เปิดถาดป้อนกระดาษ

3. ขยับตัวปรบัความกวา้งกระดาษใหก้วา้งข ึน้

การป้อนเอกสารตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ (มเีฉพาะเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่) 35



4. ป้อนตน้ฉบับลงในตัวป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท ีจ่ะพมิพข์ ึน้

5. ขยับตัวปรบัความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชดิขอบกระดาษ

หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่กระดาษจาก Embedded Web Server (EWS)

หมายเหต:ุ เพ ื่อความปลอดภัยของคณุ การตัง้คา่บางอยา่งใน Embedded web server (EWS) จาํเป็นตอ้งใชร้หัสผา่น ป้อนรหัส
ผา่นเม ื่อระบบรอ้งขอ รหัสผา่นนี้คอืรหัสท ีค่ณุไดก้าํหนดไว ้ ใน EWS หรอื PIN บนฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึ

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "คา่กาํหนด"

4. คลกิ "การจัดการถาดและกระดาษ" แลว้จงึปรบัเปล ี่ยนคา่ตามท ีต่อ้งการ

5. คลกิ "ทาํใหม้ผีล"

ขอ้มลูพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับกระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานไดด้กัีบกระดาษในสาํนักงานแทบทกุประเภท เราขอแนะนําใหท้าํการทดสอบกระดาษ
สาํหรบัการพมิพห์ลายๆ ประเภทกอ่นท ีจ่ะซ ือ้ในปรมิาณมาก

แนะนําให ้ ใชก้ระดาษของ HP เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ เขา้ไปท ีเ่วบ็ไซตข์อง HP ท ี ่www.hp.com เพ ื่อดรูายละเอยีดเพ ิม่
เตมิเก ี่ยวกับกระดาษ HP

36 บท 3  การใสส่ ือ่ส ิง่พมิพแ์ละขอ้มลูเบ ือ้งตน้เก ี่ยวกับกระดาษ
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HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษธรรมดาท ีม่ ีโลโก ้ColorLok สาํหรบัพมิพเ์อกสารประจาํวัน กระดาษทกุ
ประเภทท ีม่ ีโลโกข้อง ColorLok ไดผ้า่นการทดสอบโดยอสิระแลว้วา่อย ู่ ในเกณฑม์าตรฐานขัน้สงูทัง้
ในดา้นความน่าเช ื่อถอืและคณุภาพงานพมิพ ์ ซ ึง่จะทาํใหเ้อกสารท ี่ ไดม้คีวามคมชัด สสีนัสดใส มสีดีาํ
ท ีม่ดืมากข ึน้ และแหง้เรว็กวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป โปรดมองหากระดาษท ีม่ ีโลโก ้ColorLok จากผ ู้
ผลติกระดาษชัน้นําท ีม่ขีนาดและนํา้หนักใหเ้ลอืกมากมายตามตอ้งการ

กระดาษท ีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพ ์

หากคณุตอ้งการคณุภาพงานพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษ HP ท ีอ่อกแบบมาเฉพาะสาํหรบัประเภทของงานท ีค่ณุ
กาํลังพมิพ ์ กระดาษเหลา่นีบ้างประเภทอาจไมม่วีางจาํหน่าย ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

การพมิพภ์าพถา่ย

● กระดาษภาพถา่ยขัน้สงูของ HP

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

● กระดาษภาพถา่ยของ HP

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

● HP Photo Value Packs

HP Photo Value Packs ประกอบดว้ยตลับบรรจหุมกึแทข้อง HP และ HP Advanced Photo Paper ท ีร่วมอยใูนชดุบรรจุ
ภัณฑแ์สนสะดวก ซ ึง่จะชว่ยประหยัดทัง้เวลาและตน้ทนุในการพมิพ ์ใหส้ามารถพมิพร์ปูออกมาไดเ้หมอืนภาพถา่ยท ีส่ัง่อัดจาก
รา้น หมกึของแทข้อง HP และกระดาษภาพถา่ยขัน้สงูของ HP ไดร้บัการออกแบบมาใหท้าํงานรว่มกันเพ ื่อใหภ้าพถา่ยของคณุ
คงทนและมสีสีนัสดใส ไมว่า่จะพมิพส์กัก ี่ครัง้ เหมาะอยา่งย ิง่สาํหรบัการพมิพภ์าพถา่ยสดุประทับใจในวันพักผอ่น หรอืพมิพเ์พ ื่อ
การแจกจา่ยจาํนวนมาก

เอกสารสาํหรบัธรุกจิ

● กระดาษ HP Enhanced Laser Matte 150 แกรม

กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษแบบไมมั่นเงาสาํหรบัเคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร ์ เหมาะสาํหรบัการพมิพส์ ือ่การตลาดท ีม่สีสีนัอยา่งมอือาชพี 
เชน่ โบรชัวร ์ เป็นตน้

● กระดาษโบรชัวรช์นดิผวิมัน HP Brochure 180 แกรม หรอืกระดาษชนดิผวิมัน HP Professional 180 แกรม
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กระดาษเหลา่นี้เป็นกระดาษเคลอืบมันทัง้สองดา้นสาํหรบัการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งย ิง่สาํหรบัการทาํสาํเนาท ี่ ใกลเ้คยีงกับ
ภาพหรอืภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธรุกจิ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชัวร ์ ไปรษณียภั์ณฑแ์ละปฏทินิ

งานพมิพป์ระจาํวัน

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

● กระดาษองิคเ์จต็สขีาวของ HP

กระดาษองิคเ์จต็สขีาวของ HP ใหส้แีละขอ้ความท ีม่คีวามคมชัดสงู มคีวามทบึเพยีงพอสาํหรบัการพมิพส์สีองดา้นโดยไมม่ ี
ลักษณะโปรง่แสง เหมาะสาํหรบัใชพ้มิพจ์ดหมายขา่ว รายงาน และใบปลวิ

● กระดาษสาํหรบัการพมิพข์อง HP

กระดาษสาํหรบัการพมิพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคค์ณุภาพสงู ซ ึง่จะสรา้งเอกสารท ีม่คีวามคมชัดมากกวา่เอกสารท ี่

พมิพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรอืเอกสารท ีถ่า่ยสาํเนาใดๆ กระดาษชนดินี้เป็นกระดาษท ีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพ ื่อให ้ ไดเ้อกสารท ี่

คงทนนานกวา่เดมิ

● กระดาษสาํหรบังานสาํนักงานของ HP

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

● กระดาษร ี ไซเคลิของ HP ท ีเ่หมาะสาํหรบัการใช ้ ในสาํนักงาน

กระดาษร ี ไซเคลิสาํหรบัสาํนักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคค์ณุภาพสงู ทาํจากเสน้ใยซ ึง่ผา่นกระบวนการร ี ไซเคลิ 
30%

การสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP

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

หากตอ้งการสัง่ซ ือ้กระดาษของ HP หรอืวัสดอุ ื่นๆ ให ้ ไปท ี ่www.hp.com ในขณะนี้ บางสว่นของเวบ็ไซต ์HP จะมเีฉพาะภาษา
อังกฤษเทา่น้ัน

HP ขอแนะนําให ้ ใชก้ระดาษธรรมดาท ีม่ ีโลโก ้ColorLok สาํหรบัพมิพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวัน กระดาษทัง้หมดท ีม่ ีโลโก ้
ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่งอสิระวา่มคีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานขัน้สงูดา้นความน่าเช ื่อถอืและคณุภาพงานพมิพ ์ และจะ
ทาํให ้ ไดเ้อกสารท ีม่คีวามคมชัด มสีสีนัสดใส มสีดีาํท ีเ่ขม้มากข ึน้และเวลาแหง้สัน้กวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท ีม่ ี
โลโก ้ColorLok ท ีม่ทัีง้ขนาดและนํา้หนักท ีห่ลากหลายจากผ ูผ้ลติกระดาษชัน้นํา
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พมิพ ์4

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารพมิพจ์ากอปุกรณอ์ื่นๆ

เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการออกแบบมาให ้ ใชง้านไดกั้บแอป HP Smart ซ ึง่เป็นซอฟตแ์วรท์ ีจ่ะทาํใหก้ารพมิพ ์ สแกน และการจัดการ
เคร ือ่งพมิพข์องคณุเป็นเร ือ่งงา่ย และสามารถทาํไดผ้า่นสมารท์โฟน แลป็ทอ็ป เคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อ็ป หรอือปุกรณอ์ื่นๆ

คณุสามารถพมิพแ์ละจัดการเคร ือ่งพมิพ ์ไดจ้ากอปุกรณท์กุชนดิท ีต่ดิตัง้แอปเอาไว ้หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับแอป 
โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

พมิพ โ์ดยใชค้อมพวิเตอรร์ะบบ Windows

1. ตรวจสอบวา่ไดท้าํการตดิตัง้แอป HP Smart ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

2. เปิดเอกสารท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

3. จากเมน ู"ไฟล"์ ในโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องคณุ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก "พมิพ"์

4. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบคณุสมบัติ

ข ึน้อย ูกั่บแอปพลเิคชันซอฟตแ์วรข์องคณุ ปุ่ มนี้อาจเรยีกวา่ คณุสมบัต,ิ ตัวเลอืก, การตัง้คา่ หรอื การกาํหนดลักษณะ

5. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

6. ปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพต์ามท ีต่อ้งการ แลว้คลกิ "OK"

7. คลกิปุ่ ม "พมิพ"์ หรอื "OK" เพ ื่อเร ิม่พมิพ ์

พมิพ โ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์ Mac

1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดท้าํการตดิตัง้แอป HP Smart เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
จัดการ

2. จากคอมพวิเตอร ์ ใหเ้ปิด "กาํหนดลักษณะระบบ" และเลอืก "เคร ือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร"์

3. คลกิปุ่ มบวก/ไอคอนเคร ือ่งหมาย + แลว้เลอืกเคร ือ่งพมิพจ์ากรายการ จากน้ันคลกิท ี ่"เพ ิม่"

4. เม ื่อเช ื่อมตอ่แลว้ เปิดเอกสารท ีค่ณุตอ้งการเพมิพ ์ และใชค้าํสัง่ "พมิพ"์

5. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เลอืกเคร ือ่งพมิพต์ามท ีต่อ้งการแลว้

6. เปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพต์า่งๆ

7. คลกิ "พมิพ"์ เพ ื่อพมิพเ์อกสาร
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พมิพจ์ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี่

คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อพมิพเ์อกสารและภาพถา่ยไดจ้ากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่บัญช ี โซเชยีลมเีดยี หรอืการจัดเกบ็ในระบบ
คลาวดข์องคณุ

โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

คณุยังสามารถสัง่พมิพ ์ได ้ โดยตรงจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่โดยใช ้AirPrint (iOS) หรอื HP Print Service Plugin (Android):

● iOS: อปุกรณท์ ี่ ใช ้iOS 4.2 หรอืใหมก่วา่ม ีAirPrint ตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้อย ูแ่ลว้

● Android: ดาวน ์โหลด HP Print Service Plugin จาก Google Play Store หรอืแอปสโตรท์ ีค่ณุช ืน่ชอบ และจากน้ันเปิดใช ้
งานบนเคร ือ่งของคณุ

หมายเหต:ุ คณุสามารถสัง่พมิพ โ์ดยใช ้HP Smart หรอื AirPrint/HP Print Service Plugin เม ื่ออปุกรณเ์คล ื่อนท ีน้ั่นอย ูบ่น
เครอืขา่ยเดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืบนเครอืขา่ยท ีต่า่งกัน (โดยใช ้Wi-Fi Direct)

พมิพ ์ในขณะท ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกัน

คณุสามารถพมิพเ์อกสารและภาพถา่ยจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุไดเ้ม ื่ออปุกรณเ์คร ือ่งน้ันอย ูบ่นเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกันกับ
เคร ือ่งพมิพ ์

โปรดไปท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการพมิพแ์บบเคล ื่อนท ี่

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่อปุกรณเ์คล ื่อนท ีแ่ละเคร ือ่งพมิพน้ั์นเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกัน โปรดดทู ี ่เช ื่อมตอ่
เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP Smart

การพมิพ โ์ดยไมจ่าํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่อย ู่ ในเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกัน (Wi-Fi Direct)

เม ื่อใช ้Wi-Fi Direct คณุจะสามารถเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุกับเคร ือ่งพมิพแ์ละสัง่พมิพแ์บบไรส้ายได ้
โดยตรง โดยไมต่อ้งเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุกับเครอืขา่ยไรส้ายท ีม่อีย ู่

โปรดไปท ี ่www.hp.com/go/wifidirectprinting เพ ื่อดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ Wi-Fi Direct

หมายเหต:ุ

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ Wi-Fi Direct บนเคร ือ่งพมิพข์องคณุเปิดอย ู ่เม ื่อเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไอคอน Wi-Fi Direct 

จะปรากฏบนหนา้จอของเคร ือ่งพมิพ ์

● คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณม์อืถอืสงูสดุ 5 เคร ือ่งสามารถเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์ได ้โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct
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การเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct

เม ื่อเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไอคอน Wi-Fi Direct  จะปรากฏบนหนา้จอของเคร ือ่งพมิพ ์ หากไอคอนดับ ใหป้ฏบัิตติามคาํ

แนะนําเหลา่นี้

1. ในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ดปุ่ มขอ้มลู  คา้งไว ้5 วนิาทจีนกวา่ไฟสถานะของปุ่ มทัง้หมดในแผงควบคมุจะตดิ

2. กดปุ่ ม Wi-Fi  และปุ่ มดาํเนนิการตอ่  คา้งไวพ้รอ้มกันเป็นเวลา 3 วนิาท ี

หมายเหต:ุ เม ื่อเปิดใช ้Wi-Fi Direct เป็นครัง้แรก เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพค์ ูม่อืการใช ้Wi-Fi Direct ออกมาให ้โดยอัตโนมัต ิค ูม่อื
นีจ้ะใหค้าํแนะนําเก ี่ยวกับวธิกีารใช ้Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่การพมิพร์ายงานจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

หากตอ้งการคน้หาช ื่อหรอืรหัสผา่นของ Wi-Fi Direct

ในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ดปุ่ มขอ้มลู  เพ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลูของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหต:ุ หากตอ้งการทราบรายละเอยีดของเครอืขา่ยอื่นๆ ใหพ้มิพห์นา้ขอ้มลูคา่กาํหนดของเครอืขา่ย โปรดดทู ี ่การพมิพ ์
รายงานจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

การใช ้Embedded Web Server (EWS) เพ ื่อเปล ี่ยนการตัง้คา่ดา้นความปลอดภัยสาํหรบัการเช ื่อมตอ่แบบ Wi-Fi Direct 

ของเคร ือ่งพมิพ ์

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "เครอืขา่ย"

3. จากเมนทูางซา้ย ใหค้ลกิ "Wi-Fi Direct" จากน้ันคลกิปุ่ ม "แก้ ไขการตัง้คา่"

4. ดาํเนนิการเปล ี่ยนแปลงท ีจ่าํเป็น

5. คลกิ "ทาํใหม้ผีล"
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สาํเนา สแกน และ Mobile Fax5

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับการทาํสาํเนา การสแกน และการใชฟี้เจอร ์ Mobile Fax

การทาํสาํเนาจากเคร ือ่งพมิพ ์
หมายเหต:ุ เอกสารทัง้หมดจะถกูทาํสาํเนาดว้ยการพมิพ ์ในโหมดคณุภาพมาตรฐาน คณุจะไมส่ามารถเปล ี่ยนโหมดคณุภาพการ
พมิพส์าํหรบัการทาํสาํเนาได ้

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. ใสเ่อกสารลงในตัวป้อนกระดาษ โดยหันหนา้ท ีต่อ้งการข ึน้ดา้นบน หรอืควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (โดย
จัดใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้

โปรดดทู ี ่ใสเ่อกสารตน้ฉบับ

3. จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหก้ดปุ่ มสาํเนาขาวดาํ  หรอืสาํเนาส ี  เพ ื่อเร ิม่การสาํเนา

หากตอ้งการเพ ิม่จาํนวนการทาํสาํเนา ใหก้ดปุ่ มดังกลา่วคา้งไวห้รอืกดหลายๆ ครัง้

การทาํสาํเนาจะเร ิม่ตน้ข ึน้ในเวลา 2 วนิาทหีลังจากการกดปุ่ มครัง้สดุทา้ย

การทาํสาํเนาบัตรประจาํตัว (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)
ฟีเจอรก์ารสาํเนาบัตรประจาํตัวจะชว่ยใหส้ามารถวางบัตรหรอืเอกสารท ีม่ขีนาดเลก็ลงบนกระจกสแกนเนอรท์ ีต่าํแหน่งใดก ็ ได ้เพ ื่อทาํ
สาํเนาของบัตรทัง้สองดา้นลงในกระดาษหนา้เดยีวกัน

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

2. วางบัตรไวท้ ีต่าํแหน่งใดก ็ ไดบ้นกระจกของสแกนเนอร ์ โดยวางใหห้า่งจากขอบและมมุของกระจก
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3. ปิดฝาสแกนเนอร ์

4. กดปุ่ มสาํเนาบัตรประจาํตัว  เพ ื่อใหเ้คร ือ่งเขา้ส ู่ โหมดสาํเนาบัตรประจาํตัว

ปุ่ มสาํเนาส ี  และปุ่ มสาํเนาขาวดาํ  จะกะพรบิหรอืตดิ

5. กดปุ่ มสาํเนาปุ่ มใดก ็ ไดเ้พ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนาบัตรดา้นหนึ่งกอ่น

หากตอ้งการเพ ิม่จาํนวนการทาํสาํเนา ใหก้ดปุ่ มดังกลา่วคา้งไวห้รอืกดหลายๆ ครัง้

6. เม ื่อไฟแสดงสถานะ  กะพรบิหรอืตดิ ใหเ้ปิดฝาสแกนเนอรแ์ลว้พลกิบัตรอกีดา้นวางลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ แลว้

จงึปิดฝาสแกนเนอร ์

การทาํสาํเนาบัตรประจาํตัว (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่) 43



7. กดปุ่ มสาํเนาท ีก่ะพรบิหรอืตดิอย ูเ่พ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนาบัตรอกีดา้นหนึ่ง

8. รอจนกวา่จะเคร ือ่งจะพมิพเ์สรจ็

สแกนโดยใชแ้อป HP Smart (iOS, Android, Windows 10 และ macOS)
คณุสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยจากสแกนเนอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ และคณุยังสามารถสแกนโดยใช ้
กลอ้งบนอปุกรณข์องคณุไดอ้กีดว้ย HP Smart รวมถงึเคร ือ่งมอืสาํหรบัแก ้ ไข ซ ึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถปรบัแตง่รปูภาพท ีส่แกนไวก้อ่น
ท ีจ่ะบันทกึหรอืแชร ์ได ้คณุสามารถพมิพแ์ละบันทกึเอกสารท ีส่แกนลงในเคร ือ่งหรอืในท ีเ่กบ็ขอ้มลูระบบคลาวด ์ได ้รวมทัง้ยัง
สามารถสง่ผา่นทางอเีมล SMS, Facebook, Instagram ฯลฯ หากตอ้งการสแกนดว้ย HP Smart โปรดทาํตามคาํแนะนําท ีเ่หมาะ
สมใน URL ดา้นลา่งนี้ตามชนดิของอปุกรณท์ ีค่ณุใชง้าน

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

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

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

การสแกนโดยใชซ้อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพข์อง HP
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารสแกนโดยใชซ้อฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพข์อง HP

สแกนจากคอมพวิเตอร ์

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

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยเป็นไฟล ์(Windows)

1. ใสเ่อกสารลงในตัวป้อนกระดาษ โดยหันหนา้ท ีต่อ้งการข ึน้ดา้นบน หรอืควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (โดย
จัดใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้
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2. ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จะอย ู่ ในเมน ู"เร ิม่" แลว้คลกิท ี ่"สแกน" จากน้ันคลกิท ี ่"สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย"

3. เลอืกประเภทการสแกนท ีต่อ้งการ แลว้คลกิ "สแกน"

เลอืกรปูแบบไฟลท์ ีต่อ้งการบันทกึเอกสาร (หรอืภาพถา่ย)

หมายเหต:ุ

● คลกิท ีล่งิก ์"เพ ิม่เตมิ" ท ีม่มุขวาบนของหนา้ตา่งการสแกนเพ ื่อตรวจทานและแก ้ ไขการตัง้คา่การสแกนท ีต่อ้งการ โปรดด ู
ท ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (สาํหรบั Windows)

● หากมกีารเลอืก "แสดงภาพหลังสแกน" คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยสาํหรบัการสง่อเีมล (Windows)

1. ใสเ่อกสารลงในตัวป้อนกระดาษ โดยหันหนา้ท ีต่อ้งการข ึน้ดา้นบน หรอืควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (โดย
จัดใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้

2. ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จะอย ู่ ในเมน ู"เร ิม่" แลว้คลกิท ี ่"สแกน" จากน้ันคลกิท ี ่"สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย"

3. เลอืกประเภทการสแกนท ีต่อ้งการ แลว้คลกิ "สแกน"

หมายเหต:ุ

● คลกิท ีล่งิก ์"เพ ิม่เตมิ" ท ีม่มุขวาบนของหนา้ตา่งการสแกนเพ ื่อตรวจทานและแก ้ ไขการตัง้คา่การสแกนท ีต่อ้งการ โปรดด ู
ท ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (สาํหรบั Windows)

● หากมกีารเลอืก "แสดงภาพหลังสแกน" คณุสามารถปรบัภาพท ีส่แกนได ้ ในหนา้จอตัวอยา่ง

การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (สาํหรบั Windows)

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

1. ใสเ่อกสารลงในตัวป้อนกระดาษ โดยหันหนา้ท ีต่อ้งการข ึน้ดา้นบน หรอืควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (โดย
จัดใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้

2. ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จะอย ู่ ในเมน ู"เร ิม่" แลว้คลกิท ี ่"สแกน" จากน้ันคลกิท ี ่"สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย"

3. คลกิท ีล่งิก ์"More" เพ ิม่เตมิท ีม่มุบนขวาของกลอ่งโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดจะปรากฏข ึน้ทางดา้นขวา คอลัมนท์างดา้นซา้ยสรปุการตัง้คา่ปัจจบัุนสาํหรบัแตล่ะสว่น 
คอลัมนท์างดา้นขวาชว่ยใหค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ในสว่นท ีเ่นน้ส ี ได ้

การสแกนเอกสารหรอืภาพถา่ยสาํหรบัการสง่อเีมล (Windows) 45



4. คลกิแตล่ะสว่นทางดา้นซา้ยของบานหนา้ตา่งการตัง้คา่โดยละเอยีดเพ ื่อทบทวนการตัง้คา่ในสว่นน้ัน

คณุสามารถทบทวนและเปล ี่ยนการตัง้คา่สว่นใหญ่ ไดด้ว้ยเมนแูบบดงึลง

การตัง้คา่บางอยา่งใหค้วามยดืหยุน่มากข ึน้ดว้ยการแสดงบานหนา้ตา่งใหม ่ซ ึง่จะระบไุวด้ว้ย + (เคร ือ่งหมายบวก) ทางดา้นขวา
ของการตัง้คา่ คณุสามารถยอมรบัโดยการคลกิ "OK" หรอืคลกิ "ยกเลกิ" เพ ื่อยกเลกิการเปล ี่ยนแปลงทัง้หมดท ีท่าํไว ้ ในหนา้นี้

เพ ื่อกลับไปยังหนา้รายละเอยีดการตัง้คา่ก ็ ได ้

5. เม ื่อคณุเสรจ็ส ิน้การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่แลว้ ใหด้าํเนนิการขอ้ใดขอ้หนึ่งดังตอ่ไปนี้:

● คลกิ สแกน จะมขีอ้ความปรากฏข ึน้ใหบั้นทกึหรอืปฏเิสธการเปล ี่ยนแปลงทางลัดหลังสแกนเสรจ็แลว้

● คลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด แลว้คลกิ "สแกน"

สรา้งทางลัดสาํหรบัการสแกนใหม ่(สาํหรบั Windows)

คณุสามารถสรา้งทางลัดการสแกนของตัวเองเพ ื่อทาํใหก้ารสแกนงา่ยย ิง่ข ึน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและ
บันทกึภาพถา่ยเป็นรปูแบบ PNG แทนท ีจ่ะเป็น JPEG

1. ใสเ่อกสารลงในตัวป้อนกระดาษ โดยหันหนา้ท ีต่อ้งการข ึน้ดา้นบน หรอืควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (โดย
จัดใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้

2. ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จะอย ู่ ในเมน ู"เร ิม่" แลว้คลกิท ี ่"สแกน" จากน้ันคลกิท ี ่"สแกนเอกสารหรอืภาพถา่ย"

3. คลกิท ี ่"สรา้งทางลัดสาํหรบัการสแกนใหม"่

4. ใสช่ ื่อท ีเ่ขา้ใจงา่ย แลว้เลอืกทางลัดท ีม่อีย ูเ่พ ื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพ ืน้ฐานสาํหรบัทางลัดใหมข่องคณุ จากน้ันใหค้ลกิท ี ่"สรา้ง"

5. เปล ี่ยนการตัง้คา่สาํหรบัทางลัดใหม่ ใหต้รงกับความตอ้งการของคณุ จากน้ันคลกิไอคอนบันทกึทางดา้นขวาของทางลัด

หมายเหต:ุ คลกิท ีล่งิก ์"เพ ิม่เตมิ" ท ีม่มุขวาบนของหนา้ตา่งการสแกนเพ ื่อตรวจทานและแก ้ ไขการตัง้คา่การสแกนท ี่

ตอ้งการ

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเปล ี่ยนการตัง้คา่การสแกน (สาํหรบั Windows)

การสแกนโดยใชเ้วบ็สแกน
Webscan (เวบ็สแกน) เป็นฟีเจอรห์นึ่งของ EWS ท ีจ่ะชว่ยใหค้ณุสามารถสแกนภาพถา่ยหรอืเอกสารจากเคร ือ่งพมิพ ์ไปยังอปุกรณ ์
ของคณุผา่นทางเวบ็เบราวเ์ซอร ์

หมายเหต:ุ เพ ื่อความปลอดภัยของคณุเอง การตัง้คา่บางสว่นใน EWS จะไดร้บัการป้องกันดว้ยรหัสผา่น ป้อนรหัสผา่นเม ื่อระบบ
รอ้งขอ รหัสผา่นนี้คอืรหัสท ีค่ณุไดก้าํหนดไว ้ ใน EWS หรอื PIN บนฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึ

การเปิดใชง้าน Webscan

1. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS
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2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. จากเมนทูางซา้ย ใหค้ลกิ "การตัง้คา่" จากน้ันใหค้ลกิ "การตัง้คา่สาํหรบัผ ูด้แูลระบบ"

4. เลอืกตัวเลอืกเพ ื่อเปิดใชง้าน Webscan

5. คลกิ "ทาํใหม้ผีล"

เม ื่อตอ้งการสแกนโดยใชเ้วบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรบัฟังกชั์นการสแกนระดับพ ืน้ฐาน ใชง้านสแกนหรอืเรยีกใชฟ้ังกชั์นเพ ิม่เตมิโดยสแกนผา่น
ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP

1. ใสเ่อกสารลงในตัวป้อนกระดาษ โดยหันหนา้ท ีต่อ้งการข ึน้ดา้นบน หรอืควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (โดย
จัดใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้ โปรดดทู ี ่ใสเ่อกสารตน้ฉบับ

2. เปิด EWS สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

3. คลกิท ีแ่ทบ็ "สแกน"

4. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "Webscan"

5. เลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ แลว้คลกิ "เร ิม่สแกน"

เคลด็ลับการสแกนและทาํสาํเนาใหป้ระสบความสาํเรจ็
ใชเ้คลด็ลับตอ่ไปนี้เพ ื่อความสาํเรจ็ในการทาํสาํเนาและสแกน:

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอรจ์ะถอืวา่ส ิง่ใดๆ ท ีอ่ย ูบ่นกระจกเป็นสว่นหนึ่งของรปูภาพ

● วางเอกสารตน้ฉบับโดยควํา่หนา้ท ีต่อ้งการลงบนกระจกของสแกนเนอร ์ (วางใหพ้อดกัีบมมุท ีม่ ี ไอคอนแสดงไว)้

● เม ื่อตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญจ่ากตน้ฉบับขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบับลงในคอมพวิเตอร ์ ปรบัขนาดภาพในซอฟตแ์วรก์าร
สแกน แลว้จงึพมิพภ์าพท ีข่ยายแลว้

● เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาขอ้ความสแกนไมถ่กูตอ้งหรอืขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่ความสวา่งในซอฟตแ์วรก์ารสแกนใน
ระดับท ีเ่หมาะสม

● ในขณะท ี่ ใชซ้อฟตแ์วรข์อง HP โปรดตรวจสอบการเลอืกแหลง่เอกสารสาํหรบัการสแกนใหถ้กูตอ้ง (เชน่ กระจกสแกนเนอร)์

Mobile Fax
ใชแ้อป HP Smart ในการสแกนและสง่แฟกซเ์อกสารหลายหนา้ในครัง้เดยีวจากอปุกรณเ์คล ื่อนท ีห่รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ Mobile Fax โปรดไปท ีเ่วบ็ไซต ์HP Smart
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การใช ้Mobile Fax ในแอป HP Smart

1. ตรวจสอบวา่อปุกรณเ์คล ื่อนท ีแ่ละคอมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยเรยีบรอ้ยแลว้ เปิดแอป HP Smart แลว้ลงช ื่อเขา้
ใชด้ว้ยบัญชขีอง HP

2. เลอืกท ีก่ลอ่ง Mobile Fax

หากคณุไมเ่หน็กลอ่ง Mobile Fax ใหเ้ปิดใชง้านกอ่นโดยทาํตามขัน้ตอนดังนี้

● ในอปุกรณเ์คล ื่อนท ี:่ แตะท ี ่"ปรบัแตง่กลอ่งเมน"ู แลว้แตะท ี ่"Mobile Fax" เพ ื่อสลับใหก้ลายเป็นเปิด จากน้ันจงึกลับไป
ยังหนา้จอหลัก

● ในอปุกรณท์ ี่ ใช ้Windows 10: คลกิท ี ่"การตัง้คา่" แลว้เลอืก "ปรบัแตง่กลอ่งเมน"ู แลว้คลกิท ี ่"Mobile Fax" เพ ื่อสลับ
ไปเปิดใชก้ลอ่งเมนนูี้ จากน้ันจงึกลับไปยังหนา้จอหลัก

● ในอปุกรณท์ ี่ ใช ้Mac: จากแถบเมน ูใหเ้ลอืก "HP Smart ">"ปรบัแตก่ลอ่งเมน"ู ตัง้คา่ตัวเลอืกของ Mobile Fax ใหเ้ป็น 
"เปิด"

หมายเหต:ุ Mobile Fax ม ี ใหบ้รกิารเฉพาะในบางประเทศ/ภมูภิาคเทา่น้ัน หากคณุไมพ่บวา่มตัีวเลอืกสาํหรบั Mobile 
Fax อย ู่ ในเมนกูารปรบัแตง่ แสดงวา่ Mobile Fax อาจยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

3. กรอกขอ้มลูท ีจ่าํเป็นในการใชง้าน Mobile Fax

4. หากตอ้งการใส ่ ใบปะหนา้ ใหแ้ตะท ี ่"เพ ิม่ใบปะหนา้" เพ ื่อสลับจากไมม่ ี ใบปะหนา้ใหก้ลายเป็นม ีจากน้ันให ้ ใสเ่ร ือ่งและขอ้ความ
ตามท ีต่อ้งการ

5. สแกนเอกสารท ีต่อ้งการสง่แฟกซ ์โดยใชเ้คร ือ่งพมิพห์รอืกลอ้งของอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่หรอืแนบไฟล ์ในประเภทท ีร่ะบบรองรบั
ก ็ ได ้สง่แฟกซ ์ ไดทั้นทที ีต่อ้งการ

แฟกซข์องคณุจะถกูสง่อยา่งปลอดภัย โดยคณุสามารถตดิตามสถานะไดจ้ากในแอป HP Smart
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กาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพข์องคณุ6

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารกาํหนดคา่ใหกั้บเคร ือ่งพมิพข์องคณุ

การกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพผ์า่น Embedded Web Server (EWS)
ใช ้Embedded Web Server (EWS) เพ ื่อจัดการฟังกชั์นดา้นการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์

● ดขูอ้มลูสถานะเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบขอ้มลูและสถานะของวัสดพุมิพ ์

● รบัการแจง้เตอืนกจิกรรมท ีเ่ก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพแ์ละอปุกรณส์าํรอง

● ดแูละปรบัเปล ี่ยนการตัง้คา่เครอืขา่ยและเคร ือ่งพมิพ ์

การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

คณุสามารถเปิด EWS โดยใชว้ธิ ี ใดวธิหีนึ่งตอ่ไปนี้:

● แอป HP Smart

● ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP

● เวบ็เบราวเ์ซอร โ์ดยใชท้ ีอ่ย ู ่IP

● เวบ็เบราวเ์ซอรท์ ีเ่ช ื่อมตอ่ผา่น Wi-Fi Direct

ส ิง่ท ีต่อ้งคาํนงึเม ื่อเขา้ถงึ EWS

● หากเวบ็เบราวเ์ซอรแ์สดงขอ้ความท ีบ่ง่ช ีว้า่เวบ็ไซตน้ั์นไมป่ลอดภัย ใหเ้ลอืกตัวเลอืกเพ ื่อดาํเนนิการตอ่ การเขา้ถงึเวบ็ไซตจ์ะไม่
ทาํใหอ้ปุกรณข์องคณุเสยีหาย

● ช ื่อผ ู้ ใช ้ โดยคา่เร ิม่ตน้คอื “admin”

● เพ ื่อความปลอดภัย การตัง้คา่บางอยา่งในหนา้แรกของเคร ือ่งพมิพแ์ละ EWS จาํเป็นตอ้งใชร้หัสผา่น

– เม ื่อเขา้ใชง้าน EWS ครัง้แรก กรณุาป้อน PIN หากมกีารรอ้งขอจากระบบ รหัสประจาํเคร ือ่ง (PIN) จะแสดงอย ูบ่นฉลาก
ดา้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

– เปิดฝาครอบตลับหมกึเพ ื่อหาฉลากดังกลา่ว

– เม ื่อเขา้ใชง้าน EWS ไดแ้ลว้ คณุจะสามารถเปล ี่ยนรหัสผา่นนี้ ไดจ้าก EWS
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● คณุลักษณะบางอยา่งใน EWS อาจไมส่ามารถใชง้านได ้ โดยข ึน้อย ูกั่บวธิกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์

● EWS ไมส่ามารถเขา้ถงึไดน้อกเหนอืไปจากไฟรว์อลเครอืขา่ย

ในการเปิด EWS โดยใช ้HP Smart (iOS, Android และ Windows 10)

1. เปิดแอป HP Smart บนคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และ
จัดการ

2. จาก HP Smart เลอืกเคร ือ่งพมิพข์องคณุ และจากน้ันคลกิหรอืแตะท ี ่การตัง้คา่ขัน้สงู

ในการเปิด EWS โดยใชท้ ีอ่ย ู ่IP (การเช ื่อมตอ่ Wi-Fi หรอื Ethernet)

1. คน้หาท ีอ่ย ู ่IP กดปุ่ มขอ้มลู  บนเครอืงพมิพเ์พ ื่อพมิพห์นา้ขอ้มลู

2. เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร ์ พมิพท์ ีอ่ย ู ่IP หรอืช ื่อโฮสต ์ในชอ่งท ีอ่ย ู ่และจากน้ันคลกิหรอืแตะ "Enter"

ในการเปิด EWS โดยใชท้ ีอ่ย ู ่IP (การเช ื่อมตอ่ Wi-Fi Direct)

1. ตรวจสอบวา่อปุกรณข์องคณุและเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กันผา่น Wi-Fi Direct โปรดดทู ี ่พมิพ ์ในขณะท ีเ่ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย 
Wi-Fi เดยีวกัน

2. เปิดเวบ็เบราวเ์ซอร ์ พมิพท์ ีอ่ย ู ่IP ตอ่ไปนี้ หรอืช ื่อโฮสตข์องเคร ือ่งพมิพ ์ในชอ่งท ีอ่ย ู ่และจากน้ันคลกิหรอืแตะ "Enter"

ท ีอ่ย ู ่IP: 192.168.223.1
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ในการเปิด EWS โดยใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP (Windows 7)

1. จากเดสกท์อ็ปคอมพวิเตอร ์ คลกิ "เร ิม่" เลอืก "โปรแกรมทัง้หมด" คลกิ "HP" คลกิโฟลเดอรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ เลอืกไอคอนท ี่

มชี ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิด "HP Printer Assistant"

หมายเหต:ุ การตดิตัง้ซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP จาํเป็นตอ้งใช ้Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

2. ใน HP Printer Assistant เลอืกแทบ็ "พมิพ"์

3. เลอืก หนา้หลักของเคร ือ่งพมิพ ์ (EWS)

กาํหนดคา่เครอืขา่ย IP

ใชส้ว่นตา่งๆ ตอ่ไปนี้เพ ื่อกาํหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์

หากระบบแจง้ให ้ ใสร่หัสผา่น ใหป้้อน PIN ซ ึง่จะแสดงไวบ้นฉลากใกลกั้บชอ่งใสต่ลับหมกึ โปรดดทู ี ่ส ิง่ท ีต่อ้งคาํนงึเม ื่อเขา้ถงึ EWS

ดหูรอืเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่เครอืขา่ย

ใช ้Embedded Web Server (EWS) เพ ื่อดหูรอืเปล ี่ยนแปลงการกาํหนดคา่ IP

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิท ีแ่ทบ็ "เครอืขา่ย" เพ ื่อขอรบัขอ้มลูเครอืขา่ย เปล ี่ยนการตัง้คา่ หากจาํเป็น

เปล ี่ยนช ื่อเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย

การเปล ี่ยนช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ในเครอืขา่ยให ้ ไมซ่ํา้กันจะทาํใหค้น้หาไดง้า่ย สามารถทาํได ้ โดยใช ้Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "เครอืขา่ย"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "ทัว่ไป"

4. คลกิท ี ่"การระบเุครอืขา่ย"

5. เปล ี่ยนการตัง้คา่ตามตอ้งการ แลว้คลกิท ี ่"ใชง้าน"

กาํหนดคา่พารามเิตอร ์ IPv4 TCP/IP ดว้ยตัวเอง

ใช ้Embedded Web Server (EWS) เพ ื่อตัง้คา่ท ีอ่ย ู ่IPv4, subnet mask และ default gateway ดว้ยตนเอง

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "เครอืขา่ย"
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3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิท ี ่"แบบใชส้าย"

4. คลกิท ี ่"การกาํหนดคา่ IPv4"

5. ทาํการเปล ี่ยนแปลงตามตอ้งการ จากน้ันคลกิท ี ่"ใชง้าน"

กาํหนดหรอืเปล ี่ยนรหัสผา่นของระบบโดยใช ้Embedded Web Server (EWS)

กาํหนดรหัสผา่นของผ ูด้แูลระบบเพ ื่อใชส้าํหรบัการเขา้ใชง้านเคร ือ่งพมิพแ์ละ EWS ดังน้ันผ ู้ ใชค้นอื่นๆ ท ี่ ไม่ ไดร้บัอนุญาตจะไม่
สามารถเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ตา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิท ี ่"การรกัษาความปลอดภัย"

4. คลกิ "การตัง้คา่รหัสผา่น"

5. เปล ี่ยนการตัง้คา่ตามตอ้งการ แลว้คลกิท ี ่"ใชง้าน"

หมายเหต:ุ บันทกึรหัสผา่นไวแ้ละเกบ็ไว ้ ในท ีท่ ีป่ลอดภัย

การอัปเดตเคร ือ่งพมิพ ์
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิอัีปเดตเฟิรม์แวรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

HP จะทยอยปลอ่ยอัปเดตสาํหรบัเฟิรม์แวรอ์อกมาเป็นชว่งๆ เพ ื่อปรบัปรงุการทาํงานและแก ้ ไขปัญหาตา่งๆ ของผลติภัณฑ ์โดยคา่
เร ิม่ตน้ หากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็อย ู ่เคร ือ่งจะตรวจหาอัปเดตเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ

การอัปเดตเคร ือ่งพมิพห์รอืเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่จาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "เคร ือ่งมอื"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "อัปเดตสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ"์ แลว้เลอืก "อัปเดตเฟิรม์แวร"์

4. เลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ จากน้ันคลกิท ี ่"นําไป ใช"้

การใชบ้รกิารบนเวบ็
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิ ี ใชบ้รกิารทางเวบ็
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หมายเหต:ุ เพ ื่อความปลอดภัยของคณุ การตัง้คา่บางอยา่งใน Embedded Web Server (EWS) จาํเป็นตอ้งใชร้หัสผา่น ป้อน
รหัสผา่นเม ื่อระบบรอ้งขอ รหัสผา่นนี้คอืรหัสท ีค่ณุไดก้าํหนดไว ้ ใน EWS หรอื PIN บนฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึ

การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็โดยใช ้Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิท ีแ่ทบ็ "บรกิารทางเวบ็"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็"

4. คลกิ "ตัง้คา่" แลว้เลอืกตัวเลอืกหรอืปุ่ มท ีเ่ก ี่ยวขอ้ง จากน้ันจงึทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อยอมรบัขอ้ตกลงในการใชง้าน

หมายเหต:ุ หากไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนให ้ ใสก่ารตัง้คา่พรอ็กซ ีและหากเครอืขา่ยของคณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซ ีใหท้าํตามคาํ
แนะนําบนหนา้จอในการตัง้คา่พรอ็กซเีซริฟ์เวอร ์ หากคณุไมม่รีายละเอยีดพรอ็กซ ีใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ย หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่
เครอืขา่ย

5. เม ื่อมกีารเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพห์นา้ขอ้มลู ปฏบัิตติามคาํแนะนําในหนา้ขอ้มลูเพ ื่อ
ดาํเนนิการตัง้คา่ใหเ้สรจ็ส ิน้

การลบบรกิารทางเวบ็โดยใช ้Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิท ีแ่ทบ็ "บรกิารทางเวบ็"

3. จากเมนทูางซา้ย ใหค้ลกิ "การตัง้คา่บรกิารทางเวบ็" คลกิ "ลบบรกิารทางเวบ็" จากน้ันปฏบัิตติามคาํแนะนําบนหนา้จอ
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จัดการหมกึและหัวพมิพ ์7

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิจัีดการกับหมกึและหัวพมิพ ์

ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ ์
คณุสามารถตรวจสอบระดับหมกึไดจ้ากถังหมกึบนเคร ือ่งพมิพ ์ และคณุยังสามารถตรวจสอบซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP 
หรอืแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อดวูา่จาํเป็นตอ้งเตมิหมกึในถังหมกึเม ื่อใด

หากใชง้านแอป HP Smart ปรมิาณระดับหมกึท ีเ่หลอืโดยประมาณของเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ลอืกไวจ้ะแสดงอย ูบ่นหนา้จอหลัก

การตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณจากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

1. ในซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง HP (สามารถเปิดไดจ้ากเมน ู"เร ิม่") ใหค้ลกิ "ระดับโดยประมาณ" ท ีด่า้นบนของหนา้ตา่ง

2. ในกลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ "ระดับโดยประมาณ"

เตมิถังหมกึ
หมายเหต:ุ การตอ้งเขา้รบับรกิารหรอืซอ่มแซมผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการเตมิหมกึในถังหมกึอยา่งไมเ่หมาะสม และ/หรอืใช ้
หมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน
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การเตมิถังหมกึ

1. เปิดฝาชอ่งหมกึและฝาครอบถังหมกึ

2. เปิดฝาถังหมกึท ีค่ณุตัง้ใจจะเตมิหมกึ

3. ข ึน้อย ูกั่บประเภทขวดหมกึของคณุ ใหด้าํเนนิการหนึ่งในขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

● ขวดแบบฝาเกลยีว: บดิเพ ื่อเปิดฝาออกจากขวดหมกึ

การเตมิถังหมกึ 55



● ขวดแบบฝาเปิด: บดิเพ ื่อเปิดฝาออกจากขวดหมกึ ดงึแผน่ท ีปิ่ดปากขวดออก แลว้หมนุปิดฝาใหแ้น่น จากน้ันพลกิฝาเปิด
ข ึน้ดา้นบน

4. จับค ูส่ขีองขวดหมกึใหต้รงกับสขีองถังหมกึ

วางปากขวดหันหัวลงหาตลับหมกึโดยใหป้ลายขวดเขา้ไปชอ่งดา้นบนของตลับหัวฉีดพอดี

หมายเหต:ุ

● สาํหรบัขวดแบบฝาเกลยีว เม ื่อกดปลายขวดลงไป ในชอ่งดา้นบนของตลับหัวฉีดเบาๆ จะไดย้นิเสยีงคลกิเม ื่อปลายขวดเขา้
ท ีแ่ลว้

● อยา่บบีขวดหมกึขณะทาํการเตมิหมกึ ขวดหมกึอาจมหีลายแบบ

● หากมหีมกึเหลอืในขวด ใหเ้กบ็ขวดโดยวางตัง้ตรงในท ีแ่หง้และเยน็
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5. ปลอ่ยใหนํ้า้หมกึไหลลงไป ในตลับหมกึจนกวา่จะเตม็

หากระบบไมเ่ร ิม่ดดูหมกึทันท ีใหด้งึขวดออกมาแลว้ใสล่งบนถังอยา่งถกูตอ้ง

6. ปิดฝาครอบตลับหมกึใหแ้น่น

7. ทาํขัน้ตอนท ี ่2 ถงึ 6 ซํา้อกีครัง้เพ ื่อเตมิหมกึในตลับหมกึสอี ื่น
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8. ปิดฝาครอบตลับหมกึและฝาชอ่งหมกึ

ขอ้ควรระวังขณะใชข้วดหมกึ

ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เม ื่อใชข้วดหมกึ:

● เกบ็ขวดหมกึใหพ้น้มอืเดก็

● เปิดขวดหมกึเฉพาะเม ื่อคณุวางแผนท ีจ่ะเตมิหมกึลงในถังหมกึ

● หา้มเอยีง เขยา่ หรอืบบีขวดหมกึในขณะท ีเ่ปิดขวดไว ้เพ ื่อป้องกันหมกึรัว่

● เกบ็ขวดหมกึไว ้ ในท ี่ๆ  เยน็และมดื

● หา้มรบัประทานหรอืป้ายเขา้ปาก

การสัง่ซ ือ้ผลติภัณฑห์มกึพมิพ ์
กอ่นสัง่ซ ือ้ขวดหมกึพมิพ ์ ตอ้งตรวจสอบป้ายฉลากท ีอ่ย ูบ่นขวดหมกึดว้ยตาเปลา่เพ ื่อดหูมายเลขขวดหมกึ นอกจากนี้ยังแสดงไวบ้น
ฉลากใกลกั้บชอ่งใสห่มกึดว้ย

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

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

1. จากซอฟตแ์วร ์ เลอืก "พมิพ"์

2. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพถ์กูเลอืกอย ู่

3. คลกิปุ่ มเพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบคณุสมบัติ

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

4. เลอืกตัวเลอืกท ีเ่หมาะสม

● Windows 10

– คลกิท ีแ่ทบ็ "กระดาษ/คณุภาพ"

– ใน "พมิพข์าวดาํ" ใหเ้ลอืก "หมกึดาํเทา่น้ัน" จากรายการ และจากน้ันคลกิท ี ่"OK"

● Windows 7

– บนแทบ็ "เคา้โครง" หรอื "กระดาษ/คณุภาพ" ใหค้ลกิปุ่ ม "ขัน้สงู" เพ ื่อเปิดกรอบโตต้อบ "ตัวเลอืกขัน้สงู"

– จากรายการดรอปดาวน ์"พมิพข์าวดาํ" ใหเ้ลอืก "หมกึดาํเทา่น้ัน" จากน้ันใหค้ลกิท ี ่"OK"

การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์
คณุสามารถพมิพห์นา้การวนิจิฉัย เพ ื่อตรวจสอบวา่ระบบแนะนําใหท้าํความสะอาดหรอืปรบัแนวหัวพมิพเ์พ ื่อเพ ิม่คณุภาพการพมิพ ์
ใหด้ขี ึน้หรอืไม่

หากตอ้งการพมิพห์นา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การพมิพร์ายงานจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

นอกจากนี้คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์ไดเ้ชน่กัน สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป 
HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

การพมิพห์นา้วนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ (สาํหรบั Windows)

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

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

3. ในสว่น "พมิพ"์ ใหค้ลกิท ี ่"ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ" เพ ื่อเขา้ใชง้านกลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ในกลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิแทบ็ "บรกิารท ีม่ ี ในอปุกรณ"์ แลว้คลกิตัวเลอืกเพ ื่อสัง่พมิพห์นา้ดังกลา่ว
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ทาํความเขา้ใจกับขอ้มลูสาํหรบัการวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์

1. พจิารณาภาพของกลอ่งสดีาํ สฟ้ีา สมีว่งแดง และสเีหลอืง รวมถงึเนื้อหาอื่นๆ ในขอ้มลูสาํหรบัการวนิจิฉัยท ีพ่มิพอ์อกมา

2. หากขอ้มลูสาํหรบัการวนิจิฉัยท ีพ่มิพอ์อกมามลัีกษณะเป็นเสน้ร ิว้หรอืมสีว่นของหมกึดาํหรอืหมกึสที ีห่ายไป ใหเ้รยีกใชก้าร
ทาํความสะอาดหัวพมิพอั์ตโนมัติ

โปรดดทู ี ่การจัดแนวและทาํความสะอาดหัวพมิพ ์

3. หากในหนา้ขอ้มลูสาํหรบัการวนิจิฉัยท ีพ่มิพอ์อกมา เสน้ท ีค่วรตรงกลับดมูคีวามหยัก แสดงวา่จาํเป็นตอ้งมกีารจัดแนวหัวพมิพ ์ 
ใหเ้รยีกใชก้ารจัดแนวหัวพมิพอั์ตโนมัติ

โปรดดทู ี ่การจัดแนวและทาํความสะอาดหัวพมิพ ์

4. หากปัญหาเก ี่ยวกับคณุภาพการพมิพยั์งคงอย ูห่ลังจากทาํความสะอาดและปรบัแนวหัวพมิพแ์ลว้ ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ 
HP
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การจัดแนวและทาํความสะอาดหัวพมิพ ์
เคร ือ่งพมิพม์ฟีีเจอร ์ในการจัดแนวและทาํความสะอาดหัวพมิพ โ์ดยอัตโนมัติ

คณุสามารถตรวจสอบหนา้ขอ้มลูการวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพเ์พ ื่อดวูา่ระบบแนะนําใหจั้ดแนวหัวพมิพห์รอืทาํความสะอาดหรอืไม ่
โปรดดทู ี ่ทาํความเขา้ใจกับขอ้มลูสาํหรบัการวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์

● จัดแนวหัวพมิพ:์ การปรบัแนวหัวพมิพส์ามารถปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ ์ใหด้ขี ึน้ได ้หากคณุพบวา่มสีหีรอืเสน้ท ี่ ไมต่รงในงาน
พมิพข์องคณุหรอืบนหนา้การวนิจิฉัยคณุภาพการพมิพ ์ คณุควรดาํเนนิการปรบัแนว

● ทาํความสะอาดหัวพมิพ:์ หากงานพมิพข์องคณุมเีสน้ร ิว้ หรอืมสีที ี่ ไมถ่กูตอ้งหรอืสขีาดหายไป อาจตอ้งทาํความสะอาดหัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ

– ขัน้ตอนในการทาํความสะอาดน้ันจะพมิพเ์อกสารหนึ่งหนา้เพ ื่อพยายามทาํความสะอาดหัวพมิพ ์

– ทาํความสะอาดหัวพมิพเ์ฉพาะเม ื่อจาํเป็นเทา่น้ัน หากทาํความสะอาดโดยไมจ่าํเป็น จะทาํใหส้ ิน้เปลอืงหมกึและหัวพมิพ ์
จะมอีายกุารใชง้านท ีส่ัน้ลง

การจัดแนวหรอืทาํความสะอาดหัวพมิพจ์าก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "เคร ือ่งมอื"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิท ี ่"ยทูลิติ ี"้ แลว้เลอืก "พมิพก์ลอ่งเคร ือ่งมอืดา้นคณุภาพ"

4. คลกิท ีป่ ุ่ มดา้นขา้งตัวเลอืกนี้เพ ื่อทาํการจัดแนวหรอืทาํความสะอาดหัวพมิพ ์

การจัดแนวหรอืทาํความสะอาดหัวพมิพ ์ (สาํหรบั Windows)

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

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

3. ในสว่น "พมิพ"์ ใหค้ลกิท ี ่"ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ" เพ ื่อเขา้ใชง้านกลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ในกลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ "บรกิารท ีม่ ี ในอปุกรณ"์ แลว้คลกิเลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ จากน้ันใหท้าํตามคาํแนะนําบนหนา้
จอ

ทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์
คณุสามารถสัง่ดาํเนนิการทาํความสะอาดจากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ เพ ื่อป้องกันไม่ ใหม้คีราบตดิดา้นหลังเอกสารได ้
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การทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพจ์ากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ (Windows)

1. ใสก่ระดาษสขีาวท ียั่งไม่ ได ้ ใชข้นาด letter หรอื A4 เขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษ

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

3. ในสว่น "พมิพ"์ ใหค้ลกิท ี ่"ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุ" เพ ื่อเขา้ใชง้านกลอ่งเคร ือ่งมอื

4. ในกลอ่งเคร ือ่งมอื ใหค้ลกิท ีแ่ทบ็ "บรกิารท ีม่ ี ในอปุกรณ"์ แลว้คลกิเลอืกตัวเลอืกท ีต่อ้งการ จากน้ันใหท้าํตามคาํแนะนําบนหนา้
จอ

คาํแนะนําเก ี่ยวกับการใชห้มกึและหัวพมิพ ์

ขอ้แนะนําเก ี่ยวกับหัวพมิพ ์

ใชข้อ้แนะนําตอ่ไปนี้เม ื่อใชหั้วพมิพ:์

● ใชหั้วพมิพ ์ HP ของแท้

● โปรดใชค้วามระมัดระวังในการจับหัวพมิพ ์ อยา่ทาํหัวพมิพต์กและอยา่จับท ีห่นา้สมัผัสของแผงอเิลก็ทรอนกิสห์รอืบรเิวณหัวฉีด

● เพ ื่อป้องกันไม่ ใหหั้วพมิพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม Power เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ มจะดับ

● อยา่เปิดหรอืแกะเทปออกจากหัวพมิพจ์นกวา่จะพรอ้มตดิตัง้ เนื่ องจากอาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ได ้การปิดเทปหัว
พมิพ ์ไวจ้ะลดการระเหยของหมกึพมิพ ์ได ้

● ตดิตัง้ทัง้หัวพมิพข์าวดาํและหัวพมิพส์อียา่งถกูตอ้ง โปรดดทู ี ่การตรวจสอบวา่หัวพมิพ ์ไดร้บัการตดิตัง้ไวถ้กูตอ้งแลว้

● หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แตจ่ะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่น้ัน

● คณุอาจปรบัตาํแหน่งของหัวพมิพเ์พ ื่อใหค้ณุภาพการพมิพด์ขี ึน้ได ้โปรดอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิท ี ่การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์

● หากคณุนําหัวพมิพอ์อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ใหพ้ยายามใสหั่วพมิพก์ลับเขา้ไปอกีครัง้ใหเ้รว็ท ีส่ดุ หากท ิง้หัว
พมิพ ์ไวภ้ายนอกเคร ือ่งพมิพ ์ โดยไมปิ่ดเทปเอาไว ้หัวพมิพจ์ะคอ่ยๆ แหง้ไปเร ือ่ยๆ

ขอ้แนะนําเก ี่ยวกับหมกึพมิพ ์

ใชข้อ้แนะนําตอ่ไปนี้เม ื่อใชห้มกึพมิพ:์

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่หมกึในถังหมกึไม่ ไดเ้หลอืนอ้ย กอ่นทาํการพมิพ ์ โปรดดทู ี ่ตรวจสอบระดับหมกึพมิพ ์

● เตมิหมกึหากหมกึในถังหมกึเหลอืนอ้ย การพมิพ ์ในขณะท ีห่มกึในถังเหลอืนอ้ย อาจสง่ผลใหเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุไดร้บัความเสยี
หายได ้
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● อยา่เอยีงเคร ือ่งพมิพ ์

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

HP ไมส่ามารถรบัประกันคณุภาพหรอืความน่าเช ื่อถอืของอปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงท ีม่ ิ ใชข่อง HP การตอ้งเขา้รบับรกิารหรอืซอ่มแซม
ผลติภัณฑอั์นเป็นผลจากการใชวั้สดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP จะไมอ่ย ูภ่ายใตก้ารรบัประกัน

ยา้ยเคร ือ่งพมิพ ์
เพ ื่อป้องกันการเกดิความเสยีหายข ึน้กับเคร ือ่งพมิพ ์ หรอืหมกึรัว่ซมึ ใหป้ฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นี้

หากตอ้งการยา้ยเคร ือ่งพมิพ ์ไปท ีอ่ ื่นภายในบา้นหรอืสาํนักงาน ใหปิ้ดฝาครอบหัวพมิพ ์ไวแ้ละพยายามใหเ้คร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในแนวราบ
เสมอ

หากตอ้งการยา้ยเคร ือ่งพมิพ ์ไปยังสถานท ีอ่ ื่นนอกบา้นหรอืสาํนักงาน โปรดดคูาํแนะนําในการยา้ยเคร ือ่งพมิพท์ ี่ ใหม้าในกลอ่ง หรอืไป
ท ี ่hp.com/support
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การแก ้ ไขปัญหา8

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารแก ้ ไขปัญหาทัว่ไป

หากทาํตามคาํแนะนําแลว้ยังไมส่ามารถแก ้ ไขปัญหาได ้โปรดลองตดิตอ่ขอรบัความชว่ยเหลอืจากฝ่ายสนับสนุนของ HP

นอกจากนี้คณุยังสามารถขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากแอป HP Smart และในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ไดด้ว้ย

● HP Smart: จะแจง้เตอืนปัญหาเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ (กระดาษตดิหรอืปัญหาอื่นๆ) แสดงลงิกข์อ้มลูใหค้วามชว่ยเหลอื และวธิ ี
การตดิตอ่เพ ื่อขอความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิจากฝ่ายสนับสนุน โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

● แผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ:์ โปรดดทู ี ่ทาํความเขา้ใจกับไฟแสดงสถานะและไอคอนตา่งๆ ในแผงควบคมุ

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
หัวขอ้นีจ้ะชว่ยอธบิายวธิกีารแก ้ ไขปัญหากระดาษตดิหรอืป้อนกระดาษไมเ่ขา้

การแกป้ัญหากระดาษตดิหรอืแครพ่มิพต์ดิ

กระดาษตดิอาจอย ู่ ได ้ ในหลายตาํแหน่ง สาํหรบัปัญหาแครพ่มิพต์ดิ ใหนํ้าวัสดหุรอืกระดาษท ีข่วางทางแครพ่มิพบ์รเิวณชอ่งใสห่มกึ
ออกใหห้มด

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

วธิกีารนํากระดาษท ีต่ดิอย ู่ ในถาดออก

1. นําถาดป้อนกระดาษออก
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2. ถอดถาดรบักระดาษออก

3. ถอดชดุดเูพลก็ซอ์อก โปรดใชค้วามระมัดระวังในขณะท ีจั่บในชอ่งดา้นในเม ื่อทาํการถอดออก

4. นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

วธิกีารนํากระดาษท ีต่ดิอย ู่ ในถาดออก 65



5. ใสช่ดุดเูพลก็ซก์ลับเขา้ท ีเ่ดมิ จากน้ันจงึใสถ่าดรบักระดาษออก แลว้ตามดว้ยถาดป้อนกระดาษ

การนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์

1. เปิดฝาชอ่งหมกึ
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2. นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

3. ปิดฝาชอ่งหมกึ

การนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากเคร ือ่งพมิพ ์ 67



หากตอ้งการนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกทางดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

1. ใหเ้ปิดฝาดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก
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3. ปิดฝาครอบดา้นหลัง

การนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากตัวป้อนกระดาษ (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

หมายเหต:ุ หากใชตั้วป้อนกระดาษหรอืวธิกีารอ ื่นๆ แลว้ยังพบปัญหากระดาษตดิอย ูเ่ร ือ่ยๆ โปรดลองทาํความสะอาดตัวป้อน
กระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจกดว้ยผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขียุ โปรดดทู ี ่ทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจก (สาํหรบั
เคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

1. เปิดฝาครอบตัวป้อนเอกสาร

การนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อกจากตัวป้อนกระดาษ (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่) 69



2. นํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

3. ปิดฝาครอบตัวป้อนเอกสาร

เรยีนร ูว้ธิกีารป้องกันกระดาษตดิขัด

เพ ื่อเป็นการป้องกันไม่ ใหก้ระดาษตดิภายในเคร ือ่ง ควรทาํตามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

● วธิที ีด่ที ีส่ดุคอืการไมซ่อ้นกระดาษสงูเกนิไปจนลน้ถาดป้อนกระดาษ และในถาดควรมกีระดาษอย ูอ่ยา่งนอ้ย 5 แผน่

● รกัษาเคร ือ่งพมิพข์องคณุให ้ ไมม่ฝี◌ุ◌่ึนและเศษวัสด ุโดยนํากระดาษออกและปิดถาดป้อนกระดาษเม ื่อไม่ ใชง้าน

● ควรนํากระดาษท ีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดรบักระดาษอยา่งสม ํา่เสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษน้ันเรยีบเสมอกัน และขอบไม่ โคง้งอหรอืฉีกขาด
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● อยา่ผสมรวมประเภทกระดาษหรอืขนาดกระดาษท ีแ่ตกตา่งกันลงในถาดป้อนกระดาษ ปึกกระดาษทัง้หมดในถาดป้อนกระดาษ
ตอ้งเป็นประเภทและขนาดเดยีวกัน

ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อประสทิธภิาพท ีด่ที ีส่ดุ โปรดด ูขอ้มลูพ ืน้ฐานเก ี่ยวกับกระดาษ เพ ื่อทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับกระดาษ HP

● ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไมท่าํให ้
กระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดันกระดาษเขา้ไป ในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป

● อยา่ใสก่ระดาษเพ ิม่ในระหวา่งท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังทาํการพมิพ ์ รอจนกวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะแจง้จงึคอ่ยใสก่ระดาษเพ ิม่

การแก ้ ไขปัญหาการป้อนกระดาษ

คณุกาํลังประสบปัญหาในลักษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษเขา้ไมด่งึกระดาษ

– ตรวจสอบวา่ได ้ ใสก่ระดาษในถาดป้อนกระดาษ โปรดดทู ี ่ใสก่ระดาษ

– ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ โคง้งอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษท ี่ โคง้ในทศิทางตรงกันขา้ม

– คณุสามารถป้องกันไม่ ใหก้ระดาษมว้นงอหรอืมรีอยยับไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท ี่ ไม่ ได ้ ใชทั้ง้หมดไว ้ ในถงุท ีส่ามารถปิด
ผนกึได ้

– หลังจากเสรจ็ส ิน้การพมิพ ์ ใหนํ้ากระดาษสาํหรบัพมิพภ์าพถา่ยท ียั่งไม่ ได ้ ใชง้านออกจากถาดป้อนกระดาษ จัดเกบ็กระดาษ
ภาพถา่ยเพ ื่อไม่ ใหก้ระดาษมว้นตัว ซ ึง่ทาํใหค้ณุภาพงานพมิพล์ดลง

– ทาํความสะอาดลกูกล ิง้จา่ยกระดาษ

● หนา้กระดาษบดิเบ ีย้ว

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่กระดาษท ี่ ใส ่ ในถาดป้อนกระดาษอย ู่ ในแนวเดยีวกับตัวปรบัความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหด้งึถาด
ป้อนกระดาษออกจากเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ใสก่ระดาษเขา้ไป ใหม่ ใหถ้กูตอ้ง เพ ื่อใหม่ั้นใจวา่กระดาษอย ู่ ในแนวเดยีวกับตัวปรบั
แนวกระดาษแลว้

– ใสก่ระดาษเขา้ในเคร ือ่งพมิพเ์ม ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ไมม่กีารพมิพง์านอย ูเ่ทา่น้ัน

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารปิดฝาปิดดา้นหลังไวอ้ยา่งแน่นหนาแลว้

● มกีารดงึกระดาษเขา้หลายแผน่

– ปรบัตัวปรบัความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดกัีบกระดาษทกุชนดิ ตรวจดวูา่ตัวปรบัความกวา้งกระดาษไม่
ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไม่ ได ้ ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกนิไป
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– ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่แผน่กระดาษท ี่ ใสเ่ขา้ไป ไมต่ดิกัน

– ใชก้ระดาษ HP เพ ื่อการปฏบัิตงิานและประสทิธภิาพในการทาํงานท ีด่ที ีส่ดุ

– ทาํความสะอาดลกูกล ิง้จา่ยกระดาษ

หากตอ้งการทาํความสะอาดลกูกล ิง้จา่ยกระดาษดว้ยตัวเอง

1. รวบรวมอปุกรณต์อ่ไปนี้:

● ผา้ฝ้ายผนืยาวท ี่ ไมม่ขีน

● นํา้กลัน่ นํา้กรอง หรอืนํา้ด ื่ม (นํา้ประปาอาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายแกเ่คร ือ่งพมิพ ์ได)้

2. กดปุ่ มเปิด/ปิด  เพ ื่อปิดเคร ือ่งพมิพ ์

3. ถอดสายไฟออกจากดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

4. ถอดสายสญัญาณอื่นๆ ออกจากเคร ือ่งพมิพ ์

5. นําถาดป้อนกระดาษออก

6. ถอดถาดรบักระดาษออก

7. ดา้นในชอ่งถาดใสก่ระดาษท ีถ่อดออกมาจะมลีกูกล ิง้สเีทาท ี่ ใชส้าํหรบัดงึกระดาษเขา้เคร ือ่ง คณุอาจตอ้งใช ้ ไฟสอ่งเพ ื่อใหม้อง
เหน็พ ืน้ท ีดั่งกลา่ว

8. คอ่ยๆ จุม่ผา้ฝ้ายผนืยาวลงในนํา้ด ื่มหรอืนํา้กลัน่และบบีนํา้ออกใหผ้า้เปียกหมาดๆ

9. กดผา้ลงบนลกูกล ิง้ และจากน้ันใชน้ิว้มอืหมนุลกูกล ิง้ไป ในทศิออกจากตัว ใชแ้รงกดพอประมาณเพ ื่อนําฝ ุ่ นหรอืส ิง่สกปรกออก

10. รอประมาณ 10 หรอื 15 นาทเีพ ื่อใหล้กูกล ิง้แหง้
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11. ใสถ่าดรองกระดาษและถาดป้อนกระดาษกลับเขา้ท ีเ่ดมิ

12. เสยีบปลัก๊สายไฟเขา้กับดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

13. เสยีบสายสญัญาณอื่นๆ เขา้กับเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ตามท ีจ่าํเป็น

14. กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพ ื่อเปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หัวพมิพม์ปีัญหา
หัวขอ้นีจ้ะชว่ยอธบิายวธิกีารแก ้ ไขปัญหาท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับหัวพมิพ ์

1. ยนืยันวา่ไดต้ดิตัง้หัวพมิพท์ ีร่ะบอุยา่งถกูตอ้งแลว้

2. ทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพ ์

3. ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP เพ ื่อขอความชว่ยเหลอื โปรดไปท ี ่hp.com/support

การตรวจสอบวา่หัวพมิพ ์ไดร้บัการตดิตัง้ไวถ้กูตอ้งแลว้

หมายเหต:ุ

● คาํแนะนํานี้่สามารถใช ้ ไดเ้ฉพาะในสว่นนี้เทา่น้ัน หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แต่
จะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่น้ัน

● โปรดใชค้วามระมัดระวังในการจับหัวพมิพ ์ อยา่ทาํหัวพมิพต์กและอยา่จับท ีห่นา้สมัผัสของแผงอเิลก็ทรอนกิสห์รอืบรเิวณหัว
ฉีด

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. เปิดฝาชอ่งหมกึ รอจนกวา่แครพ่มิพจ์ะเล ื่อนไปตรงกลางและหยดุอย ูกั่บท ี่

หมายเหต:ุ หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แตจ่ะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่น้ัน

3. ถอดและตดิตัง้หัวพมิพ ์ใหม่
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a. กดปุ่ มสนํีา้เงนิเพ ื่อเปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

b. นําหัวพมิพอ์อกจากแคร ่

c. หากพบฝาสสีม้หรอืเทปแปะอย ูท่ ีหั่วพมิพ ์ ใหเ้อาออก

ขอ้ควรระวัง: อยา่จับบรเิวณหนา้สมัผัสสว่นท ีเ่ป็นอเิลก็ทรอนกิสห์รอืท ีหั่วฉีดหมกึ

d. ใสหั่วพมิพ ์ในชอ่งใหเ้ขา้ท ีจ่นกระทัง่ไดย้นิเสยีงคลกิ

e. ปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

ปิดสลักยดึใหเ้ขา้ท ีเ่พ ื่อไม่ ใหเ้กดิปัญหาตา่งๆ ตามมาได ้เชน่ แครต่ลับหมกึคา้ง

74 บท 8  การแก ้ ไขปัญหา



4. ปิดฝาชอ่งหมกึ

การทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ

● เปิดฝาครอบหัวพมิพแ์ละทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพเ์ฉพาะเม ื่อจาํเป็นเทา่น้ัน เชน่ เม ื่อระบบตรวจหาหัวพมิพ ์ไมพ่บ

คาํแนะนํานี้่สามารถใช ้ ไดเ้ฉพาะในสว่นนี้เทา่น้ัน หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แต่
จะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่น้ัน

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

● โปรดใชค้วามระมัดระวังในการจับหัวพมิพ ์ อยา่ทาํหัวพมิพต์กและอยา่จับท ีห่นา้สมัผัสของแผงอเิลก็ทรอนกิสห์รอืบรเิวณหัว
ฉีด

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. เปิดฝาชอ่งหมกึ

หมายเหต:ุ หลังจากท ีตั่ง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ อยา่เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ เวน้แตจ่ะไดร้บัคาํแนะนําใหท้าํเชน่น้ัน

3. กดปุ่ มสนํีา้เงนิเพ ื่อเปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

4. นําหัวพมิพท์ ีร่ะบใุนขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

5. ทาํความสะอาดหนา้สมัผัสหัวพมิพแ์ละหนา้สมัผัสเคร ือ่งพมิพ ์

a. จับดา้นขา้งของหัวพมิพแ์ละคน้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผัส ไฟฟ้าบนหัวพมิพ ์

แถบหนา้สมัผัส ไฟฟ้าจะเป็นจดุสทีองเลก็ๆ บนหัวพมิพ ์

หมายเหต:ุ อยา่จับบรเิวณหนา้สมัผัสสว่นท ีเ่ป็นอเิลก็ทรอนกิสห์รอืท ีหั่วฉีดหมกึ
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b. เชด็ทาํความสะอาดท ีห่นา้สมัผัสดว้ยกา้นสาํลแีหง้หรอืผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขียุ

หมายเหต:ุ เชด็เฉพาะสว่นหนา้สมัผัสดว้ยความระมัดระวัง อยา่ใหค้ราบหมกึหรอืส ิง่สกปรกอื่นๆ ไปตดิบนหนา้สมัผัส

c. คน้หาแถบหนา้สมัผัสของหัวพมิพท์ ีด่า้นในของเคร ือ่งพมิพ ์

แถบหนา้สมัผัสของเคร ือ่งพมิพจ์ะเป็นชดุสว่นนนูสทีอง ซ ึง่อย ู่ ในตาํแหน่งท ีบ่รรจบกับแถบหนา้สมัผัสบนหัวพมิพ ์

d. ใชก้า้นสาํลแีหง้หรอืผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขียุเชด็ท ีบ่รเิวณหนา้สมัผัส

หมายเหต:ุ เชด็เฉพาะสว่นหนา้สมัผัสดว้ยความระมัดระวัง อยา่ใหค้ราบหมกึหรอืส ิง่สกปรกอื่นๆ ไปตดิบนหนา้สมัผัส

6. ใสหั่วพมิพ ์ในชอ่งใหเ้ขา้ท ีจ่นกระทัง่ไดย้นิเสยีงคลกิ

7. ปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

ปิดสลักยดึใหเ้ขา้ท ีเ่พ ื่อไม่ ใหเ้กดิปัญหาตา่งๆ ตามมาได ้เชน่ แครต่ลับหมกึคา้ง
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8. ปิดฝาชอ่งหมกึ

9. ตรวจดวูา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปแลว้หรอืยัง

หากยังคงมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิดใหม่

ปัญหาการพมิพ ์
หัวขอ้นีจ้ะชว่ยอธบิายวธิแีก ้ ไขปัญหาท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับการพมิพ ์

● คณุสามารถใช ้HP Print and Scan Doctor เพ ื่อชว่ยวนิจิฉัยและแกป้ัญหาตา่งๆ ได ้ โดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ เคร ือ่งมอืนี้ ใช ้ ไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows และรองรบัเฉพาะบางภาษาเทา่น้ัน

● หากตอ้งการหลกีเล ี่ยงปัญหาดา้นคณุภาพงานพมิพ ์ ใหปิ้ดใชเ้คร ือ่งพมิพ โ์ดยใชป้ ุ่ ม เปิด/ปิด เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดง
สถานะปุ่ มเปิด/ปิดจะดับลง กอ่นท ีจ่ะดงึปลัก๊หรอืปิดสวติชท์ ีร่างปลัก๊ไฟ ซ ึง่จะชว่ยใหเ้คร ือ่งพมิพส์ามารถเล ื่อนหัวพมิพ ์ไปยัง
ตาํแหน่งท ีม่ฝีาปิดป้องกัน เพ ื่อไม่ ใหห้มกึแหง้ได ้

หากตอ้งการพัฒนาคณุภาพการพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์

การแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับการพมิพ ์ (Windows)

ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ไวแ้ลว้และมกีระดาษอย ู่ ในถาด หากยังไมส่ามารถพมิพง์านได ้ใหล้องปฏบัิตติามขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้:

1. ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดจากซอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพแ์ลว้ทาํการแก ้ ไขปัญหาโดยทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอ

2. หากคณุใชส้าย USB เช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ ใหถ้อดสาย USB ออกและเช ื่อมตอ่ใหม่

หากคณุเช ื่อมตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการเช ื่อมตอ่แบบไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่การเช ื่อมตอ่ยังทาํงานอย ู่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

การตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ู"เร ิม่" ของ Windows เลอืก "ระบบ Windows" จากรายการแอปพลเิคชัน เลอืก "แผง
ควบคมุ" และจากน้ันคลกิท ี ่"ดอูปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ"์ ภายใต ้"ฮารด์แวรแ์ละเสยีง"

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

b. คลกิสองครัง้หรอืคลกิขวาท ี่ ไอคอนสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์องคณุ จากน้ันเลอืก "ดงูานท ีก่าํลังพมิพอ์ย ู"่ เพ ื่อเปิดควิการ
พมิพ ์

c. บนเมน ู"เคร ือ่งพมิพ"์ ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไมม่กีารทาํเคร ือ่งหมายถกูหนา้รายการ "หยดุการพมิพชั์ว่คราว" หรอื "ใช ้
เคร ือ่งพมิพแ์บบออฟ ไลน"์

d. หากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหล้องพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้
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4. ตรวจสอบวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้

การตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บัการตัง้คา่เป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ู"เร ิม่" ของ Windows เลอืก "ระบบ Windows" จากรายการแอปพลเิคชัน เลอืก "แผง
ควบคมุ" และจากน้ันคลกิท ี ่"ดอูปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ"์ ภายใต ้"ฮารด์แวรแ์ละเสยีง"

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

b. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้

เคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้จะมเีคร ือ่งหมายถกูในวงกลมสดีาํหรอืสเีขยีวอย ูด่า้นขา้งเคร ือ่งพมิพ ์

c. ถา้เคร ือ่งพมิพอ์ ื่นถกูตัง้คา่ไวเ้ป็นเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้ ใหค้ลกิขวาท ีเ่คร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งและเลอืก "ตัง้คา่เป็นเคร ือ่งพมิพ ์
เร ิม่ตน้"

d. ลองใชเ้คร ือ่งพมิพข์องคณุอกีครัง้

5. รสีตารท์ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ ์

การรสีตารท์ท ีเ่กบ็พักงานพมิพ ์

a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

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

● Windows 7: จากเมน ู"เร ิม่" ของ Windows ใหค้ลกิ "แผงควบคมุ"

b. คลกิ "ระบบและการรกัษาความปลอดภัย" จากน้ันคลกิ "เคร ือ่งมอืการดแูลจัดการ"

c. คลกิสองครัง้ท ี ่"บรกิาร"

d. คลกิขวาท ี ่"ตัวจัดควิงานพมิพ"์ แลว้คลกิ "คณุสมบัต"ิ

e. บนแทบ็ "ทัว่ไป" ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ลอืก "อัตโนมัต"ิ จากรายการดรอปดาวน ์"ประเภทการเร ิม่ทาํงาน"

f. ใน "สถานะบรกิาร" ใหต้รวจสอบสถานะ

● หากบรกิารยังคงไมท่าํงาน ใหค้ลกิ "เร ิม่"

● หากบรกิารทาํงานอย ู ่ใหค้ลกิ "หยดุ" จากน้ันคลกิ "เร ิม่" เพ ื่อรสีตารท์บรกิาร

แลว้คลกิ "OK"

6. รสีตารท์คอมพวิเตอร ์

7. ลบควิการพมิพ ์

การลบควิการพมิพ ์
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a. โปรดทาํส ิง่ใดส ิง่หนึ่งตอ่ไปนี้ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บระบบปฏบัิตกิารของคณุ:

● Windows 10: จากเมน ู"เร ิม่" ของ Windows ใหค้ลกิ "ระบบ Windows" จากน้ันคลกิ "แผงควบคมุ" ใน 
"ฮารด์แวรแ์ละเสยีง" ใหค้ลกิ "ดอูปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ"์

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

b. คลกิขวาท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันเลอืกตัวเลอืกเพ ื่อดสู ิง่ท ีก่าํลังพมิพ ์

c. บนเมน ู"เคร ือ่งพมิพ"์ ใหค้ลกิ "ยกเลกิเอกสารทัง้หมด" หรอื "ลา้งเอกสารงานพมิพ"์ จากน้ันคลกิ "ใช"่ เพ ื่อยนืยัน

d. ถา้ยังมเีอกสารอย ู่ ในควิ ใหร้สีตารท์เคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละลองพมิพอ์กีครัง้หลังจากคอมพวิเตอรร์สีตารท์เรยีบรอ้ยแลว้

e. ตรวจสอบควิการพมิพอ์กีครัง้เพ ื่อดใูหแ้น่ ใจวา่ไมม่ขีอ้มลูคา้งอย ู ่จากน้ันจงึลองพมิพอ์กีครัง้

หากตอ้งการแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับการพมิพ ์ (macOS)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแก ้ ไข

2. ถอดสาย USB และเสยีบกลับเขา้ไป ใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟ ไลน ์

a. ใน การกาํหนดลักษณะของระบบ ใหค้ลกิท ี ่เคร ือ่งพมิพแ์ละเครอืง่สแกน

b. คลกิปุ่ ม เปิดควิการพมิพ ์

c. คลกิท ีง่านพมิพเ์พ ื่อเลอืก

ใชป้ ุ่ มตอ่ไปนี้เพ ื่อจัดการกับงานพมิพ ์

● ลบ: ยกเลกิงานพมิพท์ ีเ่ลอืก

● หยดุชัว่คราว: หยดุงานพมิพท์ ีเ่ลอืกไวชั้ว่คราว

● กลับส ูก่ารทาํงาน: พมิพง์านท ีห่ยดุไวชั้ว่คราวตอ่ไป

● หยดุเคร ือ่งพมิพ ์ไวชั้ว่คราว: หยดุงานพมิพทั์ง้หมดในควิการพมิพชั์ว่คราว

d. หากคณุเปล ี่ยนแปลงคา่ตา่งๆ เรยีบรอ้ยแลว้ ใหล้องพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้

4. รสีตารท์คอมพวิเตอร ์

ปัญหาเก ี่ยวกับการทาํสาํเนาและการสแกน
หัวขอ้นีจ้ะชว่ยอธบิายวธิกีารแก ้ ไขปัญหาท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับการทาํสาํเนาและการสแกน

● โปรดดทู ี ่เคลด็ลับการสแกนและทาํสาํเนาใหป้ระสบความสาํเรจ็
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● คณุสามารถใช ้HP Print and Scan Doctor เพ ื่อชว่ยวนิจิฉัยและแกป้ัญหาตา่งๆ ได ้ โดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ เคร ือ่งมอืนี้ ใช ้ ไดกั้บระบบปฏบัิตกิาร Windows และรองรบัเฉพาะบางภาษาเทา่น้ัน

ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่
หัวขอ้นีจ้ะชว่ยอธบิายวธิกีารแก ้ ไขปัญหาท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย

เลอืกการแก ้ ไขปัญหาจากรายการตอ่ไปนี้

● คนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยและเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ โปรดดทู ี ่คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน

● พมิพร์ายการการทดสอบเครอืขา่ยไรส้ายและหนา้ขอ้มลูการกาํหนดคา่เครอืขา่ยออกมาเพ ื่อนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิในการตรวจ
สอบปัญหาท ีเ่กดิข ึน้กับระบบเครอืขา่ย โปรดดทู ี ่การพมิพร์ายงานจากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

● โปรดตรวจสอบวา่ไฟรว์อลลแ์ละซอฟตแ์วรส์าํหรบัการรกัษาความปลอดภัย (รวมทัง้โปรแกรมป้องกันไวรสัและสปายแวร)์ ไม่ ได ้
เป็นสาเหตทุ ีท่าํใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไม่ ได ้

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่www.hpsmart.com/wireless-printing

● คณุสามารถใช ้HP Print and Scan Doctor (สาํหรบั Windows เทา่น้ัน) เพ ื่อชว่ยในการวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับการ
เช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยได ้

เคร ือ่งมอืนี้ยังสามารถชว่ยหาคา่ตา่งๆ ของเครอืขา่ย ไมว่า่จะเป็นช ื่อเครอืขา่ย (SSID) และรหัสผา่น (คยีข์องเครอืขา่ย) ไดด้ว้ย

แกป้ัญหาการเช ื่อมตอ่ผา่น Wi-Fi Direct

1. โปรดดทู ี ่การพมิพ โ์ดยไมจ่าํเป็นตอ้งเช ื่อมตอ่อย ู่ ในเครอืขา่ย Wi-Fi เดยีวกัน (Wi-Fi Direct)

2. ตรวจดวูา่ไอคอน Wi-Fi Direct ยังแสดงอย ูบ่นเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การเปิดหรอืปิด Wi-Fi Direct

3. ในเคร ือ่งคอมพวิเตอรร์ะบบไรส้ายหรอือปุกรณเ์คล ื่อนท ีข่องคณุ ใหเ้ปิดใชก้ารเช ื่อมตอ่ระบบไรส้าย (Wi-Fi) จากน้ันใหค้น้หา
และเช ื่อมตอ่เขา้กับช ื่อ Wi-Fi Direct ของเคร ือ่งพมิพ ์

4. ป้อนรหัสผา่น Wi-Fi Direct เม ื่อไดร้บัขอ้ความแจง้

5. ถา้คณุตอ้งการใชอ้ปุกรณพ์กพา ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้แอปสาํหรบัการพมิพท์ ี่ ใชง้านรว่มกันไดแ้ลว้ สาํหรบัขอ้มลู
เพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการสัง่พมิพผ์า่นอปุกรณเ์คล ื่อนท ี ่โปรดไปท ี ่www.hp.com/go/mobileprinting

การแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่ผา่น Ethernet (มเีฉพาะในเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่ผา่น Ethernet
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ตรวจสอบส ิง่ตอ่ไปนี้:

● เครอืขา่ยทาํงานเป็นปกต ิและฮับ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยเปิดอย ู่

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

● โปรดตรวจสอบวา่ไฟรว์อลลแ์ละซอฟตแ์วรส์าํหรบัการรกัษาความปลอดภัย (รวมทัง้โปรแกรมป้องกันไวรสัและสปายแวร)์ ไม่ ได ้
เป็นสาเหตทุ ีท่าํใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไม่ ได ้

หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่www.hpsmart.com/wireless-printing

● คณุสามารถใช ้HP Print and Scan Doctor (สาํหรบั Windows เทา่น้ัน) เพ ื่อชว่ยในการวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับการ
เช ื่อมตอ่ได ้

คนืคา่เร ิม่ตน้และการตัง้คา่ดัง้เดมิจากโรงงาน
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิคีนืการตัง้คา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน

● หากคณุดาํเนนิการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพห์รอืเครอืขา่ย คณุสามารถคนืคา่เคร ือ่งพมิพห์รอืการตัง้คา่เครอืขา่ยกลับ
เป็นการตัง้คา่เดมิจากโรงงานได ้

● หากไม่ ไดตั้ง้คา่ระบบไรส้ายใหกั้บเคร ือ่งพมิพภ์ายใน 2 ชัว่โมงนับจากเปิดเคร ือ่งพมิพค์รัง้แรก ใหเ้ตรยีมเคร ือ่งพมิพ ์ใหอ้ย ู่ ใน
โหมดพรอ้มสาํหรบัการตัง้คา่ Wi-Fi โดยคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์ โหมดดังกลา่วจะคงอย ูเ่ป็นเวลา 2 ชัว่โมง

● นอกจากนี้คณุยังสามารถแก ้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยได ้โดยการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์

● หากคณุคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพ ์ คณุจะตอ้งเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยอกีครัง้ดว้ยแอป HP Smart โปรดดทู ี ่
เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพข์องคณุเขา้กับเครอืขา่ย Wi-Fi โดยใช ้HP Smart

หากตอ้งการคนืคา่เคร ือ่งพมิพก์ลับเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงาน โดยสัง่ผา่นแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

1. กดปุ่ มขอ้มลู  คา้งไว ้5 วนิาทจีนกวา่ไฟสถานะของปุ่ มทัง้หมดในแผงควบคมุจะตดิ

2. เปิดฝาชอ่งหมกึ

3. กดปุ่ มขอ้มลู  และปุ่ มยกเลกิ  คา้งไวพ้รอ้มกันเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนิาท ี

หากตอ้งการคนืคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเคร ือ่งพมิพจ์ากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

1. กดปุ่ มขอ้มลู  คา้งไว ้5 วนิาทจีนกวา่ไฟสถานะของปุ่ มทัง้หมดในแผงควบคมุจะตดิ
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2. กดปุ่ ม Wi-Fi  และปุ่ มยกเลกิ  พรอ้มกันเป็นเวลา 5 วนิาทจีนกวา่ไฟสถานะ Wi-Fi จะกะพรบิเป็นสนํีา้เงนิ

ในโหมดการตัง้คา่ Wi-Fi ไฟสถานะ Wi-Fi จะกะพรบิเป็นสนํีา้เงนิ มวีงรอบแถบสญัญาณ Wi-Fi และไอคอนการแจง้เตอืน Wi-
Fi จะดับ โปรดดทู ี ่สถานะ ไฟสถานะ และไอคอน Wi-Fi

หากตอ้งการคนืคา่เคร ือ่งพมิพห์รอืเครอืขา่ยกลับเป็นการตัง้คา่จากโรงงาน โดยสัง่จาก Embedded 

Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. คลกิ "คนืคา่เร ิม่ตน้" จากน้ันเลอืกตัวเลอืกคนืคา่การตัง้คา่เร ิม่ตน้จากโรงงานหรอืการตัง้คา่เครอืขา่ย

4. คลกิปุ่ มบนหนา้ท ีเ่ลอืกเพ ื่อดาํเนนิการตอ่

การแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับบรกิารทางเวบ็
หากคณุพบปัญหาเก ี่ยวกับการใชบ้รกิารทางเวบ็ ใหต้รวจสอบรายละเอยีดตอ่ไปนี้:

● ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไดเ้ช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็โดยใชก้ารเช ื่อมตอ่ท ีร่ะบบรองรบั

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตดิตัง้การอัพเดตของผลติภัณฑล์า่สดุไว ้ ในเคร ือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุไดเ้ปิดใชง้านบรกิารทางเวบ็บนเคร ือ่งพมิพ ์ โปรดดทู ี ่การใชบ้รกิารบนเวบ็

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ มกีารเปิดใชฮั้บ สวติช ์หรอืเราเตอรข์องเครอืขา่ยไวแ้ลว้ และทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● หากคณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บเครอืขา่ยไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่เครอืขา่ยดังกลา่วยังใชง้านไดป้กต ิสาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดด ู
ท ี ่ปัญหาเครอืขา่ยและการเช ื่อมตอ่

● หากเครอืขา่ยของคณุใชก้ารตัง้คา่พรอ็กซเีม ื่อเช ื่อมตอ่อนิเทอรเ์นต็ ตรวจสอบวา่การตัง้คา่พรอ็กซที ีค่ณุกาํลังป้อนน้ันถกูตอ้ง

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

– ตรวจสอบกับผ ูด้แูลระบบ IT หรอืผ ูท้ ีตั่ง้คา่ไฟรว์อลลข์องคณุ

หากมกีารเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่พรอ็กซที ี่ ไฟรว์อลล ์ใชง้านอย ู ่คณุตอ้งอัปเดตคา่ดังกลา่วในแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์
หรอืใน Embedded Web Server (EWS) หากการตัง้คา่เหลา่นี้้ไม่ ไดร้บัการอัพเดต คณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารทางเวบ็ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การใชบ้รกิารบนเวบ็

ปัญหาเก ี่ยวกับฮารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ ์
หัวขอ้นีจ้ะชว่ยอธบิายวธิกีารแก ้ ไขปัญหาท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับฮารด์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ ์
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ปิดฝาชอ่งหมกึทกุสว่น

● ตรวจสอบวา่ฝาครอบตลับหมกึ ฝาครอบหัวพมิพ ์ และฝาชอ่งหมกึปิดสนทิดแีลว้

เคร ือ่งพมิพปิ์ดเคร ือ่งโดยไมค่าดคดิ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช ื่อมตอ่ไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่สายไฟของเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เขา้กับเตา้เสยีบไฟฟ้าท ี่ ใชก้ารไดแ้น่นสนทิ

หมายเหต:ุ หากใชก้ารปิดอัตโนมัต ิเคร ือ่งพมิพจ์ะปิดเองโดยอัตโนมัตหิลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยประหยัด
พลังงาน สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่ปิดอัตโนมัติ

วธิกีารแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพ ์ไมท่าํงาน

● ปิดและเปิดเคร ือ่งพมิพ ์ หากวธิดัีงกลา่วไมส่ามารถแก ้ ไขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP

ดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับวธิกีารดแูลรกัษาเคร ือ่งพมิพ ์

ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

ฝุ่ นหรอืส ิง่สกปรกท ีเ่กาะอย ูบ่นกระจกสแกนเนอร ์ แผน่รองฝาสแกนเนอร ์ หรอืกรอบสแกนเนอรอ์าจทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงาน
ชา้ลง หรอืทาํใหค้ณุภาพการสแกนลดลง และอาจสง่ผลกับคณุสมบัตบิางอยา่งได ้เชน่ ไมส่ามารถปรบัขนาดของเอกสารใหพ้อดกัีบ
ขนาดกระดาษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร ์

คาํเตอืน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม เปิด/ปิด  และถอดปลัก๊ไฟออกกอ่น

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. ทาํความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละดา้นหลังของฝาโดยใชผ้า้แหง้นุ่มท ี่ ไมเ่ป็นขยุ

ใชนํ้า้ยาทาํความสะอาดกระจกแบบออ่นโยนฉีดลงบนผา้แลว้เชด็เฉพาะสว่นท ีเ่ป็นกระจก

ขอ้ควรระวัง:

● อยา่ทาํความสะอาดฝาหลังโดยใชนํ้า้หรอืนํา้ยาใดๆ ท ีม่คีวามช ืน้เพ ื่อป้องกันไม่ ใหเ้กดิความเสยีหายกับวัสดทุ ี่ ใชเ้ป็นแผน่
ป้องกัน

● ใชเ้ฉพาะนํา้ยาเชด็กระจกเพ ื่อทาํความสะอาดกระจกเทา่น้ัน หลกีเล ี่ยงนํา้ยาท ีม่สีว่นผสมของสารกัดกรอ่น นํา้ยาขัดเงา 
นํา้มันเบนซนิ และคารบ์อนเตตราคลอไรด ์ซ ึง่ทัง้หมดนี้สามารถสรา้งความเสยีหายแกก่ระจกสแกนเนอร ์ได ้หลกีเล ี่ยง
การใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ เนื่ องจากจะท ิง้ร ิว้รอยไวบ้นกระจกสแกนเนอร ์ได ้

● อยา่ฉีดนํา้ยาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร โ์ดยตรง หากใชนํ้า้ยาทาํความสะอาดกระจกมากเกนิไป 
นํา้ยาอาจจะไหลซมึส ูด่า้นลา่งของกระจกสแกนเนอรแ์ละทาํความเสยีหายใหกั้บสแกนเนอร ์ได ้

3. ปิดฝาสแกนเนอร ์ และเปิดเคร ือ่งพมิพ ์
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ทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจก (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

หากใชตั้วป้อนกระดาษหรอืวธิกีารอ ื่นๆ แลว้ยังพบปัญหากระดาษตดิอย ูเ่ร ือ่ยๆ โปรดลองทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษในบรเิวณท ี่

เป็นกระจกดว้ยผา้แหง้ท ี่ ไมม่ขียุ

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรอ์อก

2. ใชผ้า้นุ่มและแหง้ท ี่ ไมม่ขียุเชด็ทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจก รวมทัง้ท ีบ่รเิวณฝาของสแกนเนอรด์ว้ย

การทาํความสะอาดตัวเคร ือ่งภายนอก

คาํเตอืน! กอ่นท ีจ่ะทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดท ีป่ ุ่ มเปิด/ปิด  แลว้ถอดปลัก๊ไฟออกจากเตา้เสยีบ

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

ทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษ (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

ถา้ตัวป้อนกระดาษดงึกระดาษครัง้ละหลายแผน่หรอืไมด่งึกระดาษธรรมดา คณุอาจตอ้งทาํความสะอาดลกูกล ิง้และแผน่ค่ัน

หมายเหต:ุ หากพบวา่มกีระดาษตดิภายในเคร ือ่ง หรอืพบปัญหาตดิขัดขณะท ีท่าํสาํเนาหรอืสแกนโดยใชตั้วป้อนเอกสาร คณุอาจ
จาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจก (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่) โปรดดทู ี ่ทาํความสะอาดตัวป้อน
กระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจก (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่)

การทาํความสะอาดลกูกล ิง้หรอืแผน่ค่ัน

คาํเตอืน! กอ่นทาํความสะอาดเคร ือ่งพมิพ ์ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพ โ์ดยกดปุ่ ม เปิด/ปิด  และถอดปลัก๊ไฟออกกอ่น

1. นําเอกสารตน้ฉบับทัง้หมดออกจากถาดป้อนกระดาษ

ทาํความสะอาดตัวป้อนกระดาษในบรเิวณท ีเ่ป็นกระจก (สาํหรบัเคร ือ่งพมิพบ์างรุน่) 85



2. เปิดฝาครอบตัวป้อนเอกสาร

วธินีีจ้ะทาํใหเ้ขา้ถงึลกูกล ิง้ (1) และแผน่ค่ัน (2) ไดง้า่ย

ตาราง 8-1 ลกูกล ิง้และแผน่ค่ัน

คณุลักษณะ คาํอธบิาย

1 ลกูกล ิง้

2 แผน่ค่ัน

3. ใชผ้า้สะอาดท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้ใหห้มาด จากน้ันบดิผา้ใหแ้หง้
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4. ใชผ้า้น้ันเชค็ส ิง่ท ีต่กคา้งอย ู่ ในลกูกล ิง้ หรอืแผน่ค่ัน

หมายเหต:ุ หากไมส่ามารถขจัดส ิง่ท ีต่กคา้งโดยใชนํ้า้กลัน่ ใหล้องใชแ้อลกอฮอล ์ไอโซโพรพลิ (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตัวป้อนเอกสาร

ฝ่ายสนับสนุนของ HP
ฝ่ายสนับสนุนทางออนไลนข์อง HP มหีลากหลายวธิที ีจ่ะชว่ยแก ้ ไขปัญหาเคร ือ่งพมิพ ์ใหกั้บคณุ หากคณุตอ้งการขอรบัขอ้มลูอัปเดต
ลา่สดุของผลติภัณฑห์รอืขอ้มลูสนับสนุนอื่นๆ โปรดไปท ี ่hp.com/support

หมายเหต:ุ นอกจากนี้คณุยังสามารถใชแ้อป HP Smart เพ ื่อตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของเคร ือ่งพมิพ ์ และขอรบัความชว่ยเหลอืใน
การแก ้ ไขปัญหาไดเ้ชน่กัน สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับแอปนี้ โปรดดทู ี ่ใชแ้อป HP Smart ในการพมิพ ์ สแกน และจัดการ

ตดิตอ่ HP

หากตอ้งการขอรบัความชว่ยเหลอืจากฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนคิของ HP โปรดไปท ีเ่วบ็ไซตต์ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุน วธิตีดิตอ่ตอ่ไปนี้ ไมม่ ี
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้สาํหรบัลกูคา้ท ียั่งอย ู่ ในชว่งประกัน (สาํหรบัลกูคา้ท ีห่มดประกัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยในการรบับรกิารจากตัวแทนของ 
HP):

● คยุกับเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP ทางออนไลน ์

● โทรหาเจา้หนา้ท ีฝ่่ายสนับสนุนลกูคา้ของ HP

เม ื่อตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรณุาเตรยีมขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● ช ื่อผลติภัณฑ ์(อย ูบ่นเคร ือ่งพมิพ)์

● หมายเลขผลติภัณฑแ์ละหมายเลขซเีรยีล (ท ีอ่ย ูบ่นฉลากบรเิวณชอ่งใสห่มกึ)
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ลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์

ใชเ้วลาเพยีงไมก่ ี่นาท ี ในการลงทะเบยีน คณุกส็ามารถรบับรกิารไดร้วดเรว็ข ึน้ การสนับสนุนและการแจง้เตอืนการสนับสนุนของ
ผลติภัณฑท์ ีม่ปีระสทิธภิาพย ิง่ข ึน้

หากคณุยังไม่ ไดล้งทะเบยีนเคร ือ่งพมิพ ์ในระหวา่งท ีต่ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุสามารถลงทะเบยีนไดเ้ลยท ี ่register.hp.com

ตัวเลอืกในการรบัประกันเพ ิม่เตมิ

สามารถเลอืกเพ ิม่ระยะสญัญาแผนการบรกิารสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ ไปท ี ่hp.com/support เลอืกประเทศ/
ภมูภิาค และภาษา แลว้หาตัวเลอืกการรบัประกันท ีข่ยายเวลาของเคร ือ่งพมิพค์ณุ
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HP EcoSolutions (HP และส ิง่แวดลอ้ม)9

ดรูายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับหลักเกณฑด์า้นส ิง่แวดลอ้มท ี ่HP ปฏบัิตติามระหวา่งกระบวนการผลติไดท้ ี ่โครงการดแูลรกัษา
ผลติภัณฑเ์พ ื่อส ิง่แวดลอ้ม หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโครงการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP โปรดไปท ี ่
HP EcoSolutions

การจัดการพลังงาน
หัวขอ้นีจ้ะอธบิายเก ี่ยวกับฟีเจอรก์ารจัดการพลังงานของเคร ือ่งพมิพ ์

โหมดสลปี

● การใชพ้ลังงานจะลดลงเม ื่อเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโหมดสลปี

● หลังจากตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์บ ือ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ เคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดประหยัดพลังงาน (สลปี) หลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้าน
เกนิ 5 นาท ี

● คณุสามารถเปล ี่ยนเวลาท ีจ่ะใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ขา้ส ู่ โหมดประหยัดพลังงานหลังจากไมม่กีารใชง้านตามระยะเวลาท ีต่อ้งการได ้

● ไฟแสดงสถานะปุ่ มเปิด/ปิดจะหร ีล่ง และจอแสดงผลแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพจ์ะดับในโหมดสลปี

● หากตอ้งการใชง้านเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ ใหแ้ตะท ีบ่รเิวณใดก ็ ไดบ้นแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

ปิดอัตโนมัติ

คณุลักษณะนีจ้ะปิดเคร ือ่งพมิพห์ลังจากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน ปิดอัตโนมัต ิจะปิดการทาํงาน
ทัง้หมดของเคร ือ่งพมิพ ์ ดังน้ัน คณุจะตอ้งใชป้ ุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่ง เพ ื่อเปิดใชเ้คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

หากเคร ือ่งพมิพข์องคณุสนับสนุนคณุลักษณะการประหยัดพลังงานนี้ จะมกีารเปิดหรอืปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิโดยอัตโนมัต ิข ึน้อย ู่
กับความสามารถของเคร ือ่งพมิพแ์ละตัวเลอืกการเช ื่อมตอ่ แมว้า่จะมกีารปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิเคร ือ่งพมิพจ์ะเขา้ส ู่ โหมดสลปีหลัง
จากท ี่ ไมม่กีารใชง้านนาน 5 นาทเีพ ื่อชว่ยลดการใชพ้ลังงาน

● จะมกีารเปิดใชง้าน ปิดอัตโนมัต ิเม ื่อมกีารเปิดใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมม่คีวามสามารถดา้นเครอืขา่ย โทรสาร หรอื Wi-
Fi Direct หรอืไมม่กีารใชค้วามสามารถเหลา่นี้

● ฟีเจอร ์ “ปิดอัตโนมัต”ิ จะไมท่าํงานในขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังเปิดใช ้Wi-Fi หรอื Wi-Fi Direct หรอืในขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพท์ ี่ ใช ้
งานแฟกซ,์ USB หรอืเครอืขา่ย Ethernet ได ้กาํลังเช ื่อมตอ่กับแฟกซ,์ USB หรอืเครอืขา่ย Ehternet อย ู่

คาํแนะนํา: หากตอ้งการประหยัดพลังงานแบตเตอร ี ่คณุสามารถเปิดใชง้านฟีเจอร ์ “ปิดอัตโนมัต”ิ ไดแ้มว้า่จะกาํลังเช ื่อมตอ่
กับเคร ือ่งพมิพห์รอืเปิด Wi-Fi ไวอ้ย ูก่ต็าม
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การเปล ี่ยนเวลาในการเขา้ส ู่ โหมดประหยัดพลังงานจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "การจัดการพลังงาน"

4. คลกิท ี ่"โหมดประหยัดพลังงาน" หรอื "ปิดอัตโนมัต"ิ

5. เลอืกเวลาท ีต่อ้งการแลว้คลกิ "ใชง้าน"

การตัง้เวลาเปิดและปิด

ใชค้ณุสมบัตนิี้เพ ื่อเปิดหรอืปิดเคร ือ่งพมิพ ์ในวันท ีเ่ลอืกไว ้ โดยอัตโนมัต ิตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถตัง้เวลาเคร ือ่งพมิพ ์ใหเ้ปิดเวลา 
8:00 น. และปิดเวลา 20:00 น. ตัง้แตวั่นจันทรถ์งึวันศกุร ์ ดว้ยวธินีี้ คณุจะประหยัดพลังงานในชว่งกลางคนืและสดุสปัดาห ์

การกาํหนดวันและเวลาปิดหรอืเปิดเคร ือ่งพมิพล์ว่งหนา้

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "การจัดการพลังงาน"

4. คลกิ "ตัง้เวลาเปิด/ปิด" แลว้กาํหนดวันและเวลาท ีต่อ้งการเปิด/ปิดเคร ือ่งพมิพ ์

5. คลกิ "ทาํใหม้ผีล"

โหมดเงยีบ
โหมดเงยีบทาํใหพ้มิพช์า้ลง เนื่ องจากตอ้งลดระดับเสยีงโดยรวมโดยไม่ ใหส้ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพ ์ โหมดเงยีบจะทาํงาน
เฉพาะในขณะท ีก่าํลังพมิพบ์นกระดาษธรรมดาดว้ยระดับคณุภาพปกตเิทา่น้ัน

ในการลดเสยีงพมิพ ์ ใหเ้ปิดโหมดเงยีบ ในการพมิพท์ ีค่วามเรว็ปกต ิใหปิ้ดโหมดเงยีบ โหมดเงยีบจะปิดใชง้านในคา่เร ิม่ตน้

หมายเหต:ุ

● คณุสามารถกาํหนดเวลาท ีต่อ้งการเปิดฟีเจอรน์ี้ โดยอัตโนมัติ ได ้

● หากตอ้งการเปล ี่ยนการตัง้คา่นีจ้าก HP Smart ใหเ้ปิดแอป HP Smart ในอปุกรณข์องคณุ จากน้ันใหเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้
คลกิท ี ่"การตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ"์
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การเปิดหรอืปิดโหมดเงยีบจาก Embedded Web Server (EWS)

1. เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

2. คลกิแทบ็ "การตัง้คา่"

3. จากเมนทูางดา้นซา้ย ใหค้ลกิ "คา่กาํหนด"

4. คลกิ "โหมดเงยีบ" แลว้เปล ี่ยนการตัง้คา่ตา่งๆ ตามตอ้งการ

5. คลกิ "ทาํใหม้ผีล"
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ขอ้มลูทางเทคนคิA

ขอ้มลูในค ูม่อืนี้อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ขอ้มลูบางอยา่งอาจใช ้ ไม่ ไดกั้บเคร ือ่งพมิพข์องคณุหรอืกับ
บางประเทศ/ภมูภิาค

ขอ้มลูจาํเพาะ
หากตอ้งการทราบขอ้มลูจาํเพาะของผลติภัณฑ ์(รวมทัง้ขอ้มลูอะคสูตกิ ความละเอยีดในการพมิพ ์ และขอ้กาํหนดของระบบ) โปรดด ู
ท ี ่hp.com/support

ขอ้มลูจาํเพาะสภาพแวดลอ้ม

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

● ชว่งความช ืน้ท ีเ่หมาะสาํหรบัการใชง้าน: ความช ืน้สมัพัทธ ์ (RH) ตัง้แต ่20% ถงึ 80% ท ี่ ไมค่วบแน่น

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

● ชว่งอณุหภมูทิ ีเ่หมาะสมในขณะท ี่ ไม่ ได ้ ใชง้าน (ระหวา่งการเกบ็รกัษา): -40°C ถงึ 60°C (-40°F ถงึ 140°F)

● ในท ีท่ ีม่สีนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าสงู เป็นไป ไดว้า่งานท ีอ่อกจากเคร ือ่งพมิพอ์าจมขีอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP ขอแนะนําให ้ ใชส้าย USB ท ีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 3 ม. เพ ื่อลดสญัญาณรบกวนท ีอ่าจเกดิจากสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าแรงสงู

ขนาดบรรจสุงูสดุของถาดป้อนกระดาษ (HP Smart Tank 660-670 series)

● กระดาษธรรมดา (75 กรมั/ตร.ม. [20 ปอนด]์): สงูสดุ 150 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 10 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 30 แผน่

ขนาดบรรจสุงูสดุของถาดป้อนกระดาษ (HP Smart Tank 710-720, 750 series)

● กระดาษธรรมดา (75 กรมั/ตร.ม. [20 ปอนด]์): สงูสดุ 250 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 30 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 50 แผน่

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 50 แผน่
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ความจขุองถาดรบักระดาษออก

● กระดาษธรรมดา (75 กรมั/ตร.ม. [20 ปอนด]์): สงูสดุ 100 แผน่

● ซองจดหมาย: สงูสดุ 30 แผน่

● บัตรดัชน:ี สงูสดุ 30 แผน่ (HP Smart Tank 710-720, 750 series)

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 30 แผน่

ขนาดบรรจสุงูสดุสาํหรบัตัวฟีดเอกสาร (HP Smart Tank 750 series)

● กระดาษธรรมดา (60 ถงึ 90 กรมั/ตร.ม. [16 ถงึ 24 ปอนด]์): สงูสดุ 35 แผน่

ประเภทและขนาดของกระดาษ

● โปรดดรูายการส ือ่ท ีร่องรบัทัง้หมดไดจ้ากซอฟตแ์วรส์าํหรบัเคร ือ่งพมิพห์รอื Embedded Web Server (EWS) หากตอ้งการ
เปิด EWS โปรดดทู ี ่การเขา้ใชง้านและวธิ ี ใช ้EWS

นํา้หนักกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: 60 ถงึ 105 กรมั/ตร.ม. (16 ถงึ 28 ปอนด)์

● ซองจดหมาย: 75 ถงึ 90 กรมั/ตร.ม. (20 ถงึ 24 ปอนด)์

● การด์: สงูสดุ 200 กรมั/ตร.ม. (110 ปอนด)์ (HP Smart Tank 710-720, 750 series)

● กระดาษภาพถา่ย: สงูสดุ 250 กรมั/ตร.ม. (66 ปอนด)์

ขอ้มลูจาํเพาะการพมิพ ์

● ระดับความเรว็ในการพมิพอ์าจแตกตา่งกันไปตามความซับซอ้นของเนื้อหาในเอกสาร

● วธิกีารพมิพ:์ องิคเ์จต็แบบใชค้วามรอ้นกาํหนดปรมิาณหมกึ

● ภาษา: PCL3 GUI

● หากตอ้งการทราบขอ้มลูเก ี่ยวกับความละเอยีดในการพมิพแ์ละการกาํหนดระยะ โปรดดสูว่นการใหค้วามชว่ยเหลอืในเวบ็ไซต ์
ของผลติภัณฑ ์

ขอ้มลูจาํเพาะสาํหรบัการทาํสาํเนา

● ความละเอยีด: สงูสดุ 600 dpi

● การประมวลภาพแบบดจิทัิล

● ความเรว็ในการทาํสาํเนาอาจแตกตา่งกันไปตามความซับซอ้นของเนื้อหาในเอกสารและรุน่ของเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้มลูจาํเพาะสาํหรบัการสแกน

● ความละเอยีด: สงูสดุ 1200 x 1200 ppi ออปตคิอล

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับความละเอยีดในการสแกน โปรดดใูนสว่นซอฟตแ์วรข์องสแกนเนอร ์

● ส:ี สแีบบ 24 บติ, ขาวดาํแบบ 8 บติ (ดว้ยระดับสเีทา 256 เฉด)

● ขนาดท ีส่แกนไดส้งูสดุดว้ยกระจกของสแกนเนอร:์ 21.6 x 29.7 ซม.

ขอ้มลูจาํเพาะดา้นการใชพ้ลังงาน

● แรงดันไฟฟ้าขาเขา้: 100-240 Vac (+/- 10%)

● ความถ ี่ ไฟฟ้าขาเขา้: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ประกาศขอ้บังคับ
เคร ือ่งพมิพม์คีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนดเก ี่ยวกับผลติภัณฑจ์ากหน่วยงานท ีอ่อกขอ้บังคับตา่งๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ

ดว้ยวัตถปุระสงค ์ในการระบรุหัสประจาํตัวตามขอ้บังคับ ผลติภัณฑข์องคณุจงึตอ้งมกีารกาํหนดหมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ โปรด
อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับนี้กับช ื่อทางการตลาดหรอืหมายเลขผลติภัณฑ ์

ประกาศเร ือ่งการรบกวนทางแมเ่หลก็ไฟฟ้า (FCC)

ประกาศคณะกรรมการธกิารการส ือ่สารแหง่ชาตสิหรฐัฯ (ใน 47 CFR 15.105) กาํหนดใหแ้จง้ประกาศตอ่ไปนี้แกผ่ ู้ ใชผ้ลติภัณฑน์ี้

อปุกรณน์ี้ ไดผ้า่นการทดสอบและเป็นไปตามขอ้จาํกัดสาํหรบัอปุกรณด์จิติอลคลาส B ตามขอ้กาํหนดสว่นท ี ่15 ของ FCC ขอ้จาํกัด
เหลา่นี้ ไดร้บัการกาํหนดข ึน้เพ ื่อใหม้กีารป้องกันสญัญาณรบกวนท ีอั่นตรายในระดับรนุแรงอยา่งเหมาะสมสาํหรบัการตดิตัง้ในท ีพั่ก
อาศยั อปุกรณน์ี้กอ่ใหเ้กดิ ใช ้และสามารถแผค่ล ื่นความถ ีว่ทิย ุหากไมม่กีารตดิตัง้และใชง้านอยา่งเหมาะสมตามคาํแนะนํา และอาจ
กอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนท ีอั่นตรายในระดับรนุแรงตอ่สญัญาณวทิยไุด ้อยา่งไรกต็าม ไมม่กีารรบัประกันใด ๆ วา่ สญัญาณรบกวนจะ
ไมเ่กดิข ึน้ในการตดิตัง้น้ัน ๆ หากอปุกรณน์ี้กอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนในระดับรนุแรงตอ่การรบัสญัญาณวทิยหุรอืโทรทัศน ์ซ ึง่
พจิารณาไดจ้ากการปิดและเปิดอปุกรณ ์ผ ู้ ใชค้วรพยายามแก ้ ไขสญัญาณรบกวนนี้ โดยใชว้ธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งดัง
ตอ่ไปนี้:

● เปล ี่ยนท ีตั่ง้หรอืทศิทางของเสารบัสญัญาณ

● เพ ิม่ระยะหา่งระหวา่งอปุกรณกั์บตัวรบัสญัญาณ

● เช ื่อมตอ่อปุกรณน์ี้กับปลัก๊ไฟท ีม่วีงจรแยกกันกับวงจรท ีเ่คร ือ่งรบัสญัญาณเช ื่อมตอ่อย ู่
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● ขอคาํปรกึษาจากตัวแทนจาํหน่ายหรอืชา่งเทคนคิท ีม่คีวามเช ีย่วชาญดา้นวทิย/ุโทรทัศน ์

หมายเหต:ุ หากผลติภัณฑม์พีอรต์ Ethernet / LAN พรอ้มปลอกโลหะ การใชส้ายสญัญาณแบบมฉีนวนป้องกันจงึจาํเป็นตอ้ง
ปฏบัิตติามขอ้จาํกัดสาํหรบัอปุกรณ ์Class B ในขอ้กาํหนดของ FCC สว่นท ี ่15

การปรบัเปล ี่ยน (สว่นท ี ่15.21)

การเปล ี่ยนแปลงหรอืการปรบัเปล ี่ยนใด ๆ ในอปุกรณน์ีท้ ี่ ไมผ่า่นการอนุมัตจิาก HP อยา่งชัดแจง้ อาจทาํใหส้ทิธกิารใชง้านอปุกรณน์ี้

ของผ ู้ ใชเ้ป็นโมฆะได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดตดิตอ่: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo 
Alto, CA 94304, U.S.A.

อปุกรณน์ี้เป็นไปตามขอ้กาํหนดสว่นท ี ่15 ของ FCC การทาํงานอย ูภ่ายใตเ้ง ื่อนไขสองประการดังนี้: (1) อปุกรณน์ี้อาจไมก่อ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนท ีเ่ป็นอันตราย และ (2) อปุกรณน์ี้ตอ้งทนตอ่สญัญาณรบกวนใด ๆ ท ี่ ไดร้บั รวมทัง้สญัญาณรบกวนท ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
การทาํงานท ี่ ไมพ่งึประสงค ์

คาํแนะนําเก ี่ยวกับสายไฟ

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่แหลง่จา่ยไฟของคณุรองรบัอัตราแรงดันไฟฟ้าของผลติภัณฑ ์โดยคณุสามารถดขูอ้มลูอัตราแรงดันไฟฟ้าไดจ้าก
ผลติภัณฑ ์ผลติภัณฑน์ี้ ใชแ้รงดันไฟฟ้าไดทั้ง้ 100-240 Vac (+/- 10%) หรอื 200-240 Vac และ 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ขอ้ควรระวัง: หากตอ้งการป้องกันการเกดิความเสยีหายตอ่ผลติภัณฑ ์ให ้ ใชเ้ฉพาะสายไฟท ี่ ใหม้าพรอ้มกับผลติภัณฑเ์ทา่น้ัน

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

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในญ ีป่ ุ่ นเก ี่ยวกับสายไฟ

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。

ประกาศเก ี่ยวกับสถานท ีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสาํหรบัเยอรมนี

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.

แถลงการณเ์ก ี่ยวกับมลพษิทางเสยีงสาํหรบัประเทศเยอรมนี

Geräuschemission

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

ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยโุรปและสหราชอาณาจักร

Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK 
Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in Great Britain. The full EU and 
UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the 
product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters: 

For EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany 

For GB: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: techregshelp@hp.com

ประกาศเร ือ่งความสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด

โปรดดปูระกาศเร ือ่งความสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดท ี ่www.hp.eu/certificates

ประกาศเก ี่ยวกับขอ้บังคับการใชง้านระบบไรส้าย

เนื้อหาในสว่นนีจ้ะแสดงขอ้บังคับท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑ ์ไรส้าย

ผลติภัณฑท์ ีร่องรบัการทาํงานแบบไรส้าย
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EMF

ผลติภัณฑน์ี้ ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรบัความถ ี่สญัญาณวทิยตุามท ีก่าํหนด

หากมกีารทาํงานรว่มกับอปุกรณร์บัและสง่สญัญาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติ ใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ระดับการรบั
คล ื่นวทิยเุป็นไปตามเง ื่อนไขของ EU

การใชง้านระบบไรส้ายในยโุรป

For products with 802.11 b/g/n or Bluetooth radio:

● Radio frequency band: 2400-2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.

For products with 802.11 a/b/g/n/ac radio:

● Radio frequency band: 2400-2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.

● Radio frequency band: 5170-5330 MHz, with transmit power of 23 dBm (200 mW) or less.

● Radio frequency band: 5490-5730 MHz, with transmit power of 23 dBm (200 mW) or less.

● Radio frequency band: 5735-5835 MHz, with transmit power of 13.98 dBm (25 mW) or less.

ส ิง่สาํคัญ: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.17-5.33 GHz frequency band is restricted for indoor use only in 
all countries reflected in the matrix. Using this WLAN application outdoor might lead to interference issues 
with existing radio services.

การไดร้บัรงัสคีล ื่นความถ ีว่ทิยุ

 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.
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ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา

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

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

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

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

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur 
radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) 
approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage 
radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de 
manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une 
communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement 
Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des 
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se 
trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique 
Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins 
possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et 
Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les 
antennes et l'utilisateur.

ประกาศถงึผ ู้ ใช ้ ในญ ีป่ ุ่ น

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

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更

原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響 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。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功 率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในประเทศ ไทย (Wi-Fi)

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในบราซลิ

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

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.
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ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเมก็ซ ิ โก

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

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

ประกาศถงึผ ู้ ใช ้ ในยเูครน

Повідомлення для користувачів в Україні

ตาราง A-1 Notice to users in Ukraine

Технологія, що використовується Радіочастотні діапазони Максимальна потужність передавання

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

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

Bluetooth з низьким енергоспоживанням 
(2,4 ГГц)

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

WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц)

(Лише для використання в приміщенні)

5150–5350 МГц

5470–5835 МГц

< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

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

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในแคนาดา (5 GHz)

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

operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development 
Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the 
potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as 
the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause 
interference with and/or damage to this device.

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

en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, Science 
et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de 
fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les 
systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation 
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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.

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในไตห้วัน (5 GHz)

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในประเทศ ไทย (5 GHz)

เคร ือ่งวทิยคุมนาคมนี้มรีะดับการแผค่ล ื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยตอ่สขุภาพของมนุษยจ์ากการใช ้
เคร ือ่งวทิยคุมนาคมท ีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกาํหนด

ประกาศสาํหรบัผ ู้ ใช ้ ในเซอรเ์บยี (5 GHz)

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

การเขา้ใชง้าน
ศกึษารายละเอยีดเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับความพยายามของเราในการสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑท์ ีผ่ ูพ้กิารและผ ูส้งูวัยสามารถใชง้านได ้แบง่ปัน
ประสบการณด์ีๆ  ของคณุ หรอืตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูคา้ของเราเพ ื่อขอรบัความชว่ยเหลอืสาํหรบัผ ูพ้กิารและผ ูส้งูวัยไดต้ลอดเวลาท ี ่
hp.com/accessibility

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดไปท ีก่ารใหค้วามชว่ยเหลอืสาํหรบัผ ูพ้กิารและผ ูส้งูวัยในการใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ HP InkJet

โครงการดแูลรกัษาผลติภัณฑเ์พ ื่อส ิง่แวดลอ้ม
HP มุง่ม่ันในการสรา้งผลติภัณฑท์ ีม่คีณุภาพและไมเ่ป็นอันตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โดยมกีารออกแบบสาํหรบัการร ี ไซเคลิผลติภัณฑน์ี้ 
จาํนวนวัสดไุดถ้กูจาํกัดใหอ้ย ู่ ในปรมิาณท ีน่อ้ยท ีส่ดุในขณะท ียั่งรกัษาประสทิธภิาพการทาํงานและความน่าเช ื่อถอืไว ้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
วัสดทุ ี่ ไม่ ไดอ้ย ู่ ในกล ุม่เดยีวกันไดร้บัการออกแบบใหคั้ดแยกไดอ้ยา่งสะดวก ตัวยดึและตัวเช ื่อมตอ่อ ื่นๆ สามารถคน้หา เขา้ถงึ และดงึ
ออกไดง้า่ยโดยใชเ้คร ือ่งมอืทัว่ๆ ไป ช ิน้สว่นท ีม่คีวามสาํคัญไดร้บัการออกแบบใหเ้ขา้ถงึไดอ้ยา่งรวดเรว็เพ ื่อประสทิธภิาพในการถอด
แยกช ิน้สว่นและการซอ่มแซม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ ให ้ ไปท ีเ่วบ็ไซตภ์าระผกูพันเพ ื่อส ิง่แวดลอ้มของ HP ท ี:่

hp.com/sustainableimpact

คาํแนะนําจาก HP ในการลดผลกระทบท ีจ่ะเกดิกับส ิง่แวดลอ้ม

● เลอืกใชก้ระดาษ HP ท ีม่ ี ใบรบัรองจาก FSC® หรอื PEFCTM ซ ึง่ม ี ใหเ้ลอืกหลายชนดิ ใบรบัรองนีจ้ะระบวุา่เย ื่อกระดาษน้ันๆ มา
จากแหลง่ผลติท ีม่ชี ื่อเสยีงและมรีะบบการบรหิารจัดการท ีด่1ี
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● ประหยัดทรพัยากรดว้ยการเลอืกใชก้ระดาษท ีผ่ลติจากวัสดรุ ี ไซเคลิ

● การนําตลับหมกึแท ้HP ไปร ี ไซเคลิผา่นโครงการ HP Planet Partners สามารถทาํไดส้ะดวกและไมม่คีา่ใชจ้า่ย พรอ้มใหบ้รกิาร
ใน 47 ประเทศ/พ ืน้ท ีทั่ว่โลก2

● ใชก้ระดาษอยา่งประหยัดดว้ยการใชทั้ง้สองหนา้

● ชว่ยกันประหยัดพลังงานดว้ยการเลอืกใชผ้ลติภัณฑข์อง HP ท ีผ่า่นการรบัรองจาก ENERGY STAR®

● ลดปรมิาณคารบ์อน เพราะเคร ือ่งพมิพ ์ HP ทกุรุน่มาพรอ้มฟีเจอรก์ารจัดการพลังงานซ ึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถควบคมุการใช ้
พลังงานได ้

● หากตอ้งการทราบวา่ HP และลกูคา้ของเราชว่ยลดผลกระทบท ีจ่ะเกดิกับส ิง่แวดลอ้มดว้ยวธิ ี ใดอกีบา้ง สามารถดไูดท้ ี ่
HP EcoSolutions

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

2 ความพรอ้มของโครงการอาจแตกตา่งกันออกไป ขณะนี้ผ ู้ ใชส้ามารถสง่คนืและร ี ไซเคลิตลับหมกึแทข้อง HP ไดแ้ลว้ในกวา่ 
50 ประเทศ/พ ืน้ท ี/่ภมูภิาคในเอเชยี ยโุรป อเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใตผ้า่นโครงการ HP Planet Partners หากตอ้งการทราบ
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดไปท ี ่hp.com/recycle

ขอ้แนะนําเก ี่ยวกับการอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม

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

hp.com/sustainableimpact

ระเบยีบคณะกรรมาธกิารของสหภาพยโุรป 1275/2008

สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับพลังงานของผลติภัณฑ ์ซ ึง่หมายรวมถงึการใชพ้ลังงานของผลติภัณฑ ์ในสภาวะเตรยีมพรอ้มท ีจ่ะเช ื่อมตอ่กับ
เครอืขา่ย หากมกีารเช ื่อมตอ่พอรต์เครอืขา่ยแบบใชส้ายทัง้หมดไวแ้ละมกีารเปิดใชง้านพอรต์เครอืขา่ยระบบไรส้ายทัง้หมด โปรดดทู ี่

สว่น P15 "ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ" ในประกาศ IT ECO ของผลติภัณฑท์ ี ่
hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

กระดาษ

ผลติภัณฑน์ี้เหมาะสาํหรบัการใชง้านรว่มกับกระดาษร ี ไซเคลิตามมาตรฐาน DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ

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

โปรดดขูอ้มลูเก ี่ยวกับความปลอดภัย ขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์และขอ้มลูดา้นส ิง่แวดลอ้มไดท้ ี ่hp.com/go/ecodata 
หรอืตดิตอ่เขา้มาเพ ื่อขอรบัขอ้มลูไดเ้ชน่กัน

โครงการร ี ไซเคลิ

HP นําเสนอโครงการสง่คนืและร ี ไซเคลิผลติภัณฑม์ากข ึน้ในหลายประเทศ/ภมูภิาค รวมถงึพันธมติรท ีม่ศีนูยร์ ี ไซเคลิอปุกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิสท์ ี่ ใหญท่ ีส่ดุทัว่โลก นอกจากนี้ HP ยังชว่ยอนุรกัษท์รพัยากรดว้ยการนําผลติภัณฑบ์างอยา่งท ี่ ไดร้บัความนยิมสงูสดุมา
ซอ่มแซมและนําออกจาํหน่ายอกีครัง้ สาํหรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการร ี ไซเคลิผลติภัณฑ ์HP โปรดเย ีย่มชม hp.com/recycle

โครงการร ี ไซเคลิวัสดสุ ิน้เปลอืงสาํหรบั HP InkJet

HP มุง่ม่ันรกัษาส ิง่แวดลอ้ม ปัจจบัุนมกีารดาํเนนิการโครงการร ี ไซเคลิวัสดสุ ิน้เปลอืงของ HP InkJet อย ู่ ในหลายประเทศ/ภมูภิาค 
คณุสามารถนําตลับหมกึท ี่ ใชแ้ลว้มาร ี ไซเคลิได ้ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่hp.com/recycle

การใชพ้ลังงาน

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

ตรวจสอบผลติภัณฑป์ระมวลผลภาพรุน่อ ื่นๆ ท ีผ่า่นการรบัรองโดย ENERGY STAR ไดท้ ี ่www.hp.com/go/energystar

การท ิง้อปุกรณท์ ีผ่ ู้ ใช ้ ไม่ ใชแ้ลว้

สญัลักษณน์ีห้มายถงึ หา้มท ิง้ผลติภัณฑข์องคณุรวมกับขยะในครวัเรอืน คณุควรปกป้องสขุภาพของผ ูค้นและส ิง่แวดลอ้มดว้ยการ
กาํจัดอปุกรณท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้โดยท ิง้ท ีจ่ดุท ีก่าํหนดไวส้าํหรบัการท ิง้ขยะอปุกรณ ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิสเ์พ ื่อการร ี ไซเคลิ หากตอ้งการ
ทราบขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หน่วยงานท ี่ ใหบ้รกิารเกบ็ขยะ หรอืไปท ี ่hp.com/recycle
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การกาํจัดขยะสาํหรบัประเทศบราซลิ

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:

hp.com.br/reciclar

สารเคม ี

HP ยดึม่ันในการใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับสารเคม ี ในผลติภัณฑข์องเราแกล่กูคา้เสมอ ทัง้นี้เพ ื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เชน่ 
ระเบยีบของสภาและคณะมนตรยีโุรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament 
and the Council หรอื REACH) หากตอ้งการทราบขอ้มลูรายงานดา้นสารเคมขีองผลติภัณฑน์ี้ โปรดดทู ี ่hp.com/go/reach

ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 

ตาราง A-2 ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี)

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 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
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ตาราง A-2 ตารางสาร/ธาตทุ ีเ่ป็นอันตรายและปรมิาณของสาร (จนี) (ตอ่)

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)

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。

ประกาศวา่ดว้ยการทาํเคร ือ่งหมายแสดงสภาวะของสารตอ้งหา้มท ีม่อีย ู ่(ไตห้วัน)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

ประกาศวา่ดว้ยการทาํเคร ือ่งหมายแสดงสภาวะของสารตอ้งหา้มท ีม่อีย ู ่(ไตห้วัน) 105



若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 hp.com/support。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 hp.com/support. Select Find your product, 
and then follow the on-screen instructions.

การจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste (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.

ประกาศขอ้จาํกัดการใชส้ารอันตราย (ตรุก)ี

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur
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EPEAT

ผลติภัณฑข์อง HP สว่นใหญ่ ไดร้บัการออกแบบมาตรงตามมาตรฐานของ EPEAT EPEAT คอืการใหค้ะแนนทางส ิง่แวดลอ้มท ี่

ครอบคลมุซ ึง่ชว่ยในการระบอุปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสท์ ีอ่นุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม โปรดดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ EPEAT ไดท้ ี ่epeat.net

หากตอ้งการทราบขอ้มลูผลติภัณฑข์อง HP ท ีจ่ดทะเบยีนไวกั้บ EPEAT ใหค้ลกิท ีน่ี่

ขอ้มลูผ ู้ ใช ้SEPA Ecolabel (จนี)

中国环境标识认证产品用户说明

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

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

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

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

ป้ายประหยัดพลังงานจนี สาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ แฟกซแ์ละเคร ือ่งถา่ยสาํเนา

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

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

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

1. 能效等级

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

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

2. 能效信息

喷墨打印机

● 操作模式功率

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

● 待机功率

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

改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相

当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

● 睡眠状态预设延迟时间
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出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）

的时间。该数据以分钟表示。

● 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

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

打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识
上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

การกาํจัดแบตเตอร ี่ ในไตห้วัน

ขอ้บังคับดา้นการผลติและท ิง้ทาํลายแบตเตอร ีข่องสหภาพยโุรป

ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยแบตเตอร ีซ่ ึง่ใชเ้พ ื่อรกัษาความสมบรูณข์องขอ้มลูการตัง้คา่สาํหรบันาฬกิาแบบเรยีลไทมห์รอืของผลติภัณฑ ์
และไดร้บัการออกแบบมาเพ ื่อยดือายกุารใชง้านของผลติภัณฑ ์ใหย้าวนานย ิง่ข ึน้ การบรกิารใดๆ หรอืการเปล ี่ยนแบตเตอร ีน่ี้ควรได ้
รบัการดาํเนนิการจากชา่งเทคนคิฝ่ายบรกิารท ีผ่า่นการรบัรองแลว้เทา่น้ัน

ประกาศเก ี่ยวกับแบตเตอร ีส่าํหรบับราซลิ

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

ประกาศเก ี่ยวกับวัสดทุ ีม่สีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี

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

ประกาศเก ี่ยวกับวัสดทุ ีม่สีารเปอรค์ลอเรตของมลรฐัแคลฟิอรเ์นยี 109
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