
คูม่อืผูใ้ชเ้ครือ่งพมิพ์

ภาษาไทย

•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดอ้า่นคูม่อืนี ้รวมทัง้สว่น “ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั” (=  5) 
กอ่นทีจ่ะใชเ้ครือ่งพมิพ์

•	 การอา่นคูม่อืนีจ้ะชว่ยใหค้ณุเรยีนรูว้ธิใีชง้านเครือ่งพมิพอ์ยา่งเหมาะสม
•	 โปรดเก็บคูม่อืนีไ้วเ้พือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต

คลกิทีปุ่่ มลกูศรทีด่า้นบนของหนา้เพือ่ไปยงัหนา้เหลา่นี้
: สารบญั
: หนา้ทีด่กูอ่นหนา้นี้
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รายการของในบรรจภุณัฑ์

กอ่นใชง้าน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายการตอ่ไปนีอ้ยูใ่นบรรจภุณัฑ์
หากมสี ิง่ใดหายไป ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายทีค่ณุซือ้เครือ่งพมิพ์

□ เครือ่งพมิพ ์SELPHY □ อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค 
รุน่ CA-CP200 B

□ สายไฟ □ ตลบักระดาษ 
รุน่ PCP-CP400

•	สิง่พมิพร์วมอยูด่ว้ย
•	ซือ้ชดุหมกึส ี/ กระดาษแยกกนั

2



3

หมกึและกระดาษ (แยกจ�าหนา่ย)
•	เพือ่การท�างานทีด่ทีีส่ดุและการพมิพท์ีง่า่ยขึน้ ใชช้ดุหมกึส ี/ กระดาษแคนนอน

แทส้�าหรับเครือ่งพมิพ ์SELPHY CP
•	เครือ่งพมิพน์ีไ้มส่ามารถใชห้มกึ กระดาษ หรอืโปสการด์ส�าหรับ SELPHY ES 

series ได ้
•	อปุกรณเ์สรมิอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภมูภิาค

ชุดหมกึส ี/ กระดาษ
ตลบักระดาษทีจ่�าเป็น

ชือ่ผลติภณัฑ์ ขนาดกระดาษ จ�านวนการพมิพ์
สงูสดุ

ชดุหมกึส ี/ กระดาษ 
KP-36IP (โปสการด์)

ขนาดโปสการด์

36

ตลบักระดาษ
รุน่ PCP-CP400
(ใหม้าพรอ้มกบั 
SELPHY)

ชดุหมกึส ี/ กระดาษ
รุน่ RP-54 (กระดาษพมิพภ์าพ) 54

ชดุหมกึส ี/ กระดาษ
รุน่ RP-108 (กระดาษพมิพภ์าพ) 108

ชดุหมกึส ี/ กระดาษ
รุน่ RP-1080V (กระดาษพมิพ์
ภาพ)

1080

ชดุหมกึส ี/ กระดาษ 
รุน่ KP-108IN (กระดาษพมิพ์
ภาพ)

108

ชดุหมกึส ี/ กระดาษ 
รุน่ KL-36IP ขนาด L 36 ตลบักระดาษ

รุน่ PCPL-CP400*
ชดุหมกึส ี/ กระดาษ 
รุน่ KC-36IP

ขนาดการด์

36

ตลบักระดาษ
รุน่ PCC-CP400*

ชดุหมกึส ี/ ป้าย 
รุน่ KC-18IF (ป้ายแบบเต็มหนา้) 18

ชดุหมกึส ี/ ป้าย 
รุน่ KC-18IL (8 ป้ายตอ่หนา้) 18

ชดุหมกึส ี/ ป้าย 
รุน่ KC-18IS (ป้ายจัตรัุส) 18

* ซือ้พรอ้มชดุหมกึส ี/ กระดาษ
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กอ่นการใชง้าน
•	ใหใ้ชภ้าพทีพ่มิพด์ว้ยผลติภณัฑน์ีเ้พือ่ความบนัเทงิสว่นตวัเทา่นัน้ หา้มพมิพว์ตัถทุี่

มลีขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
•	การรับประกนัเครือ่งพมิพม์ผีลเฉพาะในประเทศหรอืพืน้ทีท่ีซ่ ือ้เทา่นัน้ ในกรณีที่

เครือ่งพมิพเ์กดิปัญหาขณะอยูต่า่งประเทศ โปรดน�าเครือ่งพมิพก์ลบัมายงัประเทศ
ทีจ่�าหน่าย กอ่นตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

•	ถงึแมว้า่หนา้จอจะผลติภายใตเ้งือ่นไขการผลติทีม่คีวามแมน่ย�าสงูมาก และ
พกิเซลมากกวา่ 99.99% มคีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนด เป็นสว่นนอ้ยทีบ่าง
พกิเซลอาจบกพรอ่งหรอือาจปรากฏเป็นจดุสแีดงหรอืสดี�า ซึง่ไมไ่ดแ้สดงถงึความ
ผดิปกตหิรอืสง่ผลตอ่ภาพทีพ่มิพแ์ตอ่ยา่งใด

•	หนา้จออาจปิดทบัดว้ยฟิลม์พลาสตกิบางๆ เพือ่ป้องกนัการขดีขว่นระหวา่งขนสง่ 
หากมฟิีลม์ปิดอยู ่ใหเ้อาออกกอ่นใชง้าน

ธรรมเนยีมปฏบิตัใินคูม่อืเลม่นี้
•	ในคูม่อืนี ้จะเรยีกผลติภณัฑว์า่ “SELPHY” หรอื “เครือ่งพมิพ”์
•	คูม่อืนีใ้ชไ้อคอนเพือ่แทนปุ่ มบน SELPHY โปรดด ู“การควบคมุ” (=  13) ส�าหรับ

รายละเอยีด
•	ขอ้ความหรอืไอคอนบนหนา้จอจะแสดงอยูใ่นวงเล็บเหลีย่มดงันี ้[ ]
•	 : ขอ้มลูส�าคญัทีค่ณุควรทราบ
•	 : หมายเหตแุละเคล็ดลบัส�าหรับการใชง้านแบบผูเ้ชีย่วชาญ
•	=xx: หนา้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในตวัอยา่งนี ้“xx” แทนหมายเลขหนา้)
•	ค�าแนะน�าในคูม่อืนีใ้ชก้บัเครือ่งพมิพท์ีใ่ชก้ารตัง้คา่เริม่ตน้
•	เพือ่ความสะดวก จะเรยีกเมมโมรีก่ารด์ทีร่องรับทัง้หมดวา่ “เมมโมรีก่ารด์”
•	เพือ่ความสะดวกในคูม่อืนี ้สมารท์โฟน แท็บเล็ต และอปุกรณท์ีเ่ขา้กนัได ้จะถกู

เรยีกรวมกนัวา่ “สมารท์โฟน”
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ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภยั
•	แน่ใจวา่ไดอ้า่นค�าแนะน�าเหลา่นีเ้พือ่ใชง้านผลติภณัฑอ์ยา่งปลอดภยั
•	ท�าตามค�าแนะน�าเหลา่นีเ้พือ่ป้องกนัการบาดเจ็บสาหสั หรอือนัตรายตอ่การใชง้าน

ผลติภณัฑแ์ละอืน่ๆ

 ค�าเตอืน แสดงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจ็บสาหสัหรอืเสยีชวีติ

•	ใชเ้ฉพาะแหลง่พลงังานทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืค�าแนะน�านีก้บัผลติภณัฑเ์ทา่น ัน้
•	อยา่แยกชิน้สว่นหรอืดดัแปลงผลติภณัฑ์
•	อยา่ใหผ้ลติภณัฑก์ระแทกหรอืท�าใหส้ ัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง
•	อยา่สมัผสักบัสว่นภายในใดๆ ทีเ่ปิดออกมา
•	หยดุการใชผ้ลติภณัฑใ์นเหตกุารณไ์มป่กตกิรณีใดๆ ก็ตาม เชน่ เกดิควนั
หรอืกลิน่แปลกๆ ขึน้
•	อยา่ใชต้วัท�าละลายอนิทรยี ์เชน่ แอลกอฮอล ์เบนซนิ หรอืทนิเนอรท์าส ี
ท�าความสะอาดผลติภณัฑ์
•	อยา่ท�าใหผ้ลติภณัฑเ์ปียก อยา่ใสว่ตัถหุรอืของเหลวภายนอกเขา้ไปใน
ผลติภณัฑ์
•	อยา่ใชผ้ลติภณัฑใ์นทีท่ ีอ่าจมเีปลวแก็ส
อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต ระเบดิ หรอืไฟไหมไ้ด ้
•	อยา่สมัผสัผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มกบัเตา้เสยีปล ัก๊ไฟระหวา่งพายฟุ้าผา่
อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้
•	ใชผ้า้แหง้เช็ดคราบฝุ่ นทีก่อ่ตวัออกจากปล ัก๊และเตา้เสยีบปล ัก๊เป็นระยะๆ
•	อยา่เสยีบหรอืถอดปล ัก๊ผลติภณัฑด์ว้ยมอืทีเ่ปียก
•	อยา่ใชผ้ลติภณัฑ ์หากปล ัก๊ไฟไมไ่ดเ้สยีบเขา้ไปในเตา้จา่ยไฟใหส้ดุ
•	อยา่ใหป้ล ัก๊ไฟและข ัว้สมัผสักบัฝุ่ น หรอืสมัผสักบัเข็มโลหะหรอืวตัถโุลหะอืน่ๆ
•	อยา่สมัผสัเครือ่งชารจ์แบตเตอรี ่หรอือะแดปเตอร ์AC ทีเ่ชือ่มกบัเตา้เสยีบ
ปล ัก๊ไฟระหวา่งพายฟุ้าผา่
•	อยา่วางวตัถหุนกับนสายไฟ อยา่ท�าลาย พงั หรอืดดัแปลงสายไฟ
•	อยา่หอ่ผลติภณัฑใ์นเสือ้หรอืวตัถอุ ืน่ๆ เมือ่ใชง้านอยูห่รอืเมือ่ผลติภณัฑย์งั
มอีณุหภมูอิุน่อยูห่ลงัใชง้านเสร็จไดไ้มน่าน
•	อยา่ปลอ่ยผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัแหลง่พลงังานไวเ้ป็นเวลานาน
•	อยา่ชารจ์แบตเตอรี/่แบตเตอรีแ่พ็คทีอ่ณุภมูนิอกเหนอืจากชว่ง 5 – 40 °C 
(41 – 104 °F)

อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต ระเบดิ หรอืไฟไหมไ้ด ้
•	ในสถานทีห่า้มใชง้าน ปฏบิตัติามป้ายเตอืนปิดการใชง้านผลติภณัฑห์า้มใช้
มเิชน่นัน้ อปุกรณอ์ืน่ๆ อาจท�างานไดไ้มป่กตเินือ่งจากไดรั้บผลกระทบจาก
คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า หรอืกระทัง่เป็นสาเหตใุหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
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 ขอ้ควรระวงั แสดงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจ็บ

•	อยา่สมัผสักบัสว่นใดๆ ภายในผลติภณัฑ์
อาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้
•	หลกีเลีย่งการใชง้าน การวาง หรอืการเก็บผลติภณัฑใ์นสถานทีต่อ่ไปนี:้
- บรเิวณทีโ่ดนแสงอาทติยโ์ดยตรง
- บรเิวณทีม่อีณุหภมูสิงูกวา่ 40 °C (104 °F)
- บรเิวณทีช่ ืน้หรอืเต็มไปดว้ยฝุ่ น
- วางในทีท่ ีม่กีารส ัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรง

อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพม์คีวามรอ้นสงูเกนิไปหรอืเกดิความเสยีหายตอ่เครือ่งพมิพ์
หรอือะแดปเตอร ์ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต ความรอ้นลวกหรอืการบาดเจ็บ
อืน่ๆ หรอืเกดิไฟไหมไ้ด ้
อณุหภมูสิงูอาจท�าใหผ้ลติภณัฑห์รอือะแดปเตอรเ์กดิการผดิรปูรา่งได ้

ขอ้ควรระวงั แสดงถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายกบัทรัพยส์นิ

•	ถอดปล ัก๊ของผลติภณัฑอ์อกจากเตา้จา่ยไฟเมือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้าน
•	อยา่วางสิง่ของใด เชน่ เสือ้ผา้ บนผลติภณัฑข์ณะทีใ่ชง้าน
การเสยีบปลั๊กทิง้ไวเ้ป็นเวลานานอาจท�าใหเ้กดิความรอ้นสงูเกนิไปและแทน่ชารจ์
เสยีรปูทรง สง่ผลใหเ้กดิไฟไหมไ้ด ้
•	อยา่ใชก้ระดาษพมิพซ์�า้เป็นอนัขาด ถงึแมว้า่สว่นใหญข่องกระดาษจะเป็นที่
วา่ง

การใชก้ระดาษซ�้าอาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายไดห้ากกระดาษตดิ หรอืแผน่หมกึ
ตดิกบักระดาษ
•	อยา่ถอดปล ัก๊เครือ่งพมิพข์ณะก�าลงัพมิพ์
หากคณุปิดเครือ่งพมิพโ์ดยไมไ่ดต้ัง้ใจในขณะทีพ่มิพ ์ใหเ้ปิดเครือ่งอกีครัง้แลว้รอ
จนกวา่กระดาษจะถกูสง่ออกมา หากไมส่ามารถเอากระดาษตดิออกได ้ใหต้ดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้ อยา่พยายามเอากระดาษตดิออก
โดยใชก้�าลงั อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายได ้
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•	อยา่ใชเ้ครือ่งพมิพใ์กลก้บัมอเตอรห์รอือปุกรณอ์ืน่ๆ ทีส่รา้งสนามแมเ่หล็ก
ก�าลงัแรง รวมถงึทวีแีละวทิย ุหรอืในสภาพแวดลอ้มทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ น

อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายหรอืท�างานผดิปกตไิด ้
•	อยา่ยกหนา้จอขึน้มากเกนิไป
หนา้จอสามารถยกขึน้ไดป้ระมาณ 45° การพยายามยกหนา้จออาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหาย
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คณุสมบตัขิอง SELPHY ทีม่ปีระโยชนแ์ละนา่สนกุ

การพมิพใ์นการจดัหนา้แบบผสมบนหนึง่แผน่

พมิพข์นาดตายตวั 2 
ภาพ (=  29)

ดชัน ี(=  30)การสุม่ (=  33)

1, 2, 4, 8 ภาพ (=  41)พมิพ ์2x6 นิว้ (=  27)

การท�าภาพตดิบตัร (=  37) การเพิม่วนัที ่(=  43, =  45)

การเพิม่หมายเลขไฟลภ์าพ (=  43)

02/02/2017

ใชง้านไดเ้มือ่พมิพ์
จากเมมโมรีก่ารด์
หรอืแฟลชไดรฟ์ 
USB

ใชง้านไดเ้มือ่พมิพ์
จากกลอ้ง

ใชง้านไดเ้มือ่พมิพ์
จากสมารท์โฟน
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การพมิพภ์าพบนสมารท์โฟนหลายเครือ่งพรอ้มกนั (=  35)

การพมิพจ์ากสมารท์โฟน 
(=  46)

การพมิพส์ว่นทีร่ะบขุองภาพ 
(=  26)

* อาจไมส่ามารถใชไ้ดก้บับางภาพหรอืจากบางแอพ

การเพิม่ขอบ (=  40)การปรบัรปูรา่งของภาพ (=  41)

*

การพมิพจ์ากกลอ้ง

การเชือ่มตอ่ Wi-Fi (=  46)

การเชือ่มตอ่ USB (=  67)

การพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่ Wi-Fi (=  55)

การเชือ่มตอ่ USB (=  64)
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การเลอืกสถานทีว่าง SELPHY

z	วางเครือ่งพมิพล์งบนโตะ๊ หรอืทีอ่ืน่ๆ ทีแ่บน
ราบและมัน่คง หา้มวางเครือ่งพมิพบ์นทีท่ีไ่ม่
มัน่คงและเอยีง

z	เหลอืทีว่า่งไวด้า้นหลงั SELPHY ส�าหรับ
กระดาษทีจ่ะโผลอ่อกมาระหวา่งการพมิพ์

อยา่งนอ้ย 
10 ซม. (4 นิว้)

อยา่งนอ้ย 
10 ซม.  
(4 นิว้)

มากกวา่ความ
ยาวของ
กระดาษ
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รายชือ่สว่นประกอบ

หนา้จอ
ชอ่งใสเ่มมโมรีก่ารด์ (=  23)

สว่นตลบักระดาษ (=  17)

ฝาปิดสว่นตลบักระดาษ (=  17)

ล็อคตลบัหมกึ (=  24)
สว่นตลบัหมกึ (=  16)

ฝาปิดสว่นตลบัหมกึ (=  16)

พอรต์ USB กลอ้ง / แฟลช
ไดรฟ์ (=  22, 67)

ขัว้ปลายสายไฟ DC IN 
(ไฟฟ้าเขา้) (=  20)

พอรต์ USB คอมพวิเตอร ์(=  65)

ชอ่งระบายอากาศ (=  80)
ชอ่งสง่ออกกระดาษ

ชอ่งนริภยั*

แบตเตอรีแ่พ็ค / สวติซถ์อดฝาปิด
แบตเตอรี ่(=  74)

ฝาปิดแบตเตอรีแ่พ็ค (=  74)

* สายนริภยั เชน่ ล็อคแบบ Kensington สามารถตดิกบัชอ่งนีไ้ด ้
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การควบคมุ

ไอคอนใน
คูม่อืนี้ ชือ่ ฟงักช์ ัน่

– หนา้จอ
แสดงภาพ, หนา้จอตัง้คา่, หรอืขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
(=  73)
สามารถยกขึน้ไดป้ระมาณ 45°

<q> ปุ่ ม Power เปิดหรอืปิด SELPHY (=  20)

< > ปุ่ มหนา้แรก แสดงหนา้จอหนา้แรก (=  14)

<n> ปุ่ ม MENU แสดงหนา้จอตวัเลอืกและหมนุกรอบตดัภาพ

< > ปุ่ ม Wi-Fi เปิดใชง้าน/ปิดใชง้าน Wi-Fi และแสดงอปุกรณท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ 
(=  52)

<o> ปุ่ ม OK ยนืยนัรายการทีเ่ลอืก

<u> ปุ่ มเลือ่นขึน้/+ ระบจุ�านวนงานพมิพห์รอืเลอืกรายการตัง้คา่
กดคา้งเพือ่เพิม่หรอืลดโดย 5<d> ปุ่ มเลือ่นลง/-

<l> ปุ่ มซา้ย สลบัภาพหรอืเปลีย่นคา่ในการตัง้คา่
กดคา้งเพือ่ขา้มไปขา้งหนา้หรอืถอยหลงักลบัไป 5 ภาพ หากมี
มากกวา่ 5 ภาพ<r> ปุ่ มขวา

<-> ปุ่ มขยาย ซมูเขา้ สลบัโหมดแสดง หรอืขยายกรอบตดัภาพใหใ้หญข่ึน้

<0> ปุ่ มยอ่ เปลีย่นโหมดการแสดงผลหรอืยอ่กรอบตดัภาพ

<v> ปุ่ ม Back กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ ยกเลกิการพมิพ ์(=  24)

<p> ปุ่ ม Print เริม่พมิพ ์(=  23)
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เมนหูนา้จอหนา้แรก
กดปุ่ ม < > เพือ่แสดงหนา้จอหนา้แรก

เลอืกและพมิพ์ เลอืกภาพ ระบจุ�านวนทีต่อ้งการพมิพ ์และพมิพ์

ตวัเลอืกพมิพอ์ืน่ๆ พมิพใ์นหลากหลายวธิ ีเชน่ การพมิพด์ชัน ีหรอื การพมิพซ์�้าภาพที่
พมิพก์อ่นหนา้

พมิพแ์บบสุม่ภาพ พมิพภ์าพจากเมมโมรีก่ารด์หรอืสมารท์โฟนพรอ้มกนัในขนาดทีเ่ลอืก
โดยอตัโนมตัิ

ภาพตดิบตัร พมิพภ์าพตดิบตัรส�าหรับพาสปอรต์หรอืเอกสารอืน่ๆ
ตัง้คา่ Wi-Fi ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ Wi-Fi
ตัง้คา่ ตัง้คา่การพมิพห์รอืการท�างานอืน่ๆ ของเครือ่งพมิพ์

กดปุ่ ม <u><d><l><r> เพือ่เลอืกเมนู จากนัน้กดปุ่ ม <o>
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หนา้จอการเลอืกภาพ
นีค่อืหนา้จอการเลอืกภาพ [เลอืกและพมิพ]์ บนหนา้จอหนา้แรก
หนา้จอการเลอืกภาพส�าหรับเมนูอืน่ๆ จะแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย
จ�านวนไฟล์

จ�านวนการพมิพท์ัง้หมด

ตวัอยา่งการจัดหนา้
โทนเมือ่ภาพถกูเลอืก
(ยกเวน้การพมิพแ์บบสุม่)

หนา้จอเมือ่กดปุ่ ม <o>หนา้จอเมือ่กดปุ่ ม <n>

วนัทีถ่า่ยภาพปัจจบุนั

จ�านวนพมิพภ์าพ
ปัจจบุนั

การสลบัโหมดแสดงภาพ
ตอ้งการซมูเขา้ ใหก้ดปุ่ ม <-> บรเิวณทีพ่มิพจ์ะมเีสน้ขอบ กดปุ่ ม <0> เพือ่ดู
เกา้ภาพพรอ้มกนัในทเีดยีว
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การเตรยีมการข ัน้ตน้
เตรยีมหมกึและตลบักระดาษส�าหรับวธิทีีค่ณุจะพมิพ ์(=  3)

การใสต่ลบัหมกึ

1 ตรวจสอบขนาดตลบัหมกึ
z	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนาดของตลบัหมกึตรง

กบัขนาดของกระดาษทีค่ณุจะใช ้

2 เปิดฝาปิดสว่นตลบัหมกึ

3 ใสต่ลบัหมกึ
z	ใสต่ลบัหมกึเขา้ในเครือ่งพมิพต์ามทศิทางทีล่กู

ศรบนตลบัหมกึชีจ้นกระทัง่คลกิเขา้ที ่

z	ปิดฝาปิดสว่นตลบัหมกึ

•	 อยา่สมัผัสแผน่หมกึ
•	 หลกีเลีย่งไมใ่หฝุ้่ นเกาะบนแผน่หมกึ
•	 หา้มใชต้ลบัหมกึซ�้า

ป้ายขนาด
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•	 หากแผน่หมกึหลวม ใหค้อ่ยๆ ขนัเฟืองจนมนัแน่น
•	 ส�าหรับตลบัหมกึทีม่ล็ีอคทีด่า้นลา่ง ใหก้ดล็อค (ตาม

ภาพ) เพือ่ปลดล็อคในขณะทีค่ณุขนัเฟืองเพือ่ท�าให ้
แผน่หมกึตงึ

ใสต่ลบักระดาษ

1 เปิดฝาปิด
z	ฝาปิดมสีองชัน้ ใหเ้ปิดฝาชัน้นอกกอ่น ( ) 

จากนัน้เปิดฝาชัน้ใน ( ) 

2 ใสก่ระดาษ
z	เอาตลบักระดาษออกจากถงุ เอาแผน่ป้องกนั

ทัง้หมดออกจากกระดาษ และใสก่ระดาษ
ทัง้หมด (18 แผน่) ในตลบักระดาษ

z	การใสก่ระดาษ 19 แผน่หรอืเกนิกวา่นัน้อาจ
ท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายหรอืท�างานผดิปกติ

z	ถอืกระดาษตามภาพ แลว้ใสล่งไปโดยหนัดา้น
เคลอืบมนัขึน้

z	เมือ่ใชต้ลบักระดาษ รุน่ PCPL-CP400 พมิพ์
กระดาษขนาดโปสการด์ ใหถ้อดอะแดปเตอร์
ตามภาพกอ่นการป้อนกระดาษ

แผน่หมกึ

ดา้น
เคลอืบมนั
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z	เมือ่ท�าการพมิพโ์ปสการด์ทีม่ทีีว่า่งส�าหรับตดิ
แสตมป์ ใหใ้สก่ระดาษโดยหนัทีต่ดิแสตมป์ไป
ในทศิทางตามภาพ

3 ปิดฝาช ัน้ใน
z	ปิดฝาชัน้ในใหส้นทิจนกระทัง่คลกิเขา้ที่
z	เปิดฝาชัน้นอกไวเ้มือ่พมิพ ์

4 เปิดฝาปิดสว่นตลบักระดาษ

5 ใสต่ลบักระดาษ
z	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาชัน้นอกเปิดอยู ่(=  17) 

แลว้ใสต่ลบักระดาษเขา้ไปจนสดุ (เลือ่น
ประมาณ 2 ซม. (0.8 นิว้) เขา้ไปในสว่นทีเ่ป็น
ชอ่ง)
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•	 หา้มท�าดงัตอ่ไปนี ้อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายหรอืท�างานผดิปกตไิด ้
- ใสก่ระดาษกลบัดา้น โดยดา้นมนัและดา้นหลงัสลบักนั
- งอกระดาษ หรอืฉีกกระดาษตามรอยปรกุอ่นพมิพ์
- ใชก้ระดาษป้ายทีพ่ืน้ผวิป้ายดา้นบนลอกออก หรอืถกูดงึขึน้บางสว่น
- เขยีนลงบนกระดาษกอ่นพมิพ์
- ใชก้ระดาษซ�้า เชน่การพมิพบ์นทีว่า่ง (=  6)

•	 อยา่แตะสปรงิบนตลบักระดาษ  
การงอสปรงิโดยไมต่ัง้ใจอาจท�าใหก้ารป้อนกระดาษไมม่ี
ประสทิธภิาพ

•	 โปรดสงัเกตวา่สปรงิตวัหนึง่ตดิอยูท่ีก่ ึง่กลางทางดา้นบน
ของตลบักระดาษขนาดการด์

•	 หลกีเลีย่งการสมัผัสหรอืถกูระดาษดา้นมนัทีใ่ชพ้มิพ ์
อยา่ถอืกระดาษดว้ยมอืเปียก และอยา่ใหก้ระดาษเป้ือน
ฝุ่ น คราบเป้ือนหรอืความชืน้อาจกอ่ใหเ้กดิแถบหรอืสง่ผลตอ่คณุภาพงานพมิพ ์หรอืท�าให ้
เครือ่งพมิพเ์สยีหายได ้(=  6)

สปรงิ
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เปิดเครือ่งพมิพ์

1 เสยีบสายอะแดปเตอรเ์ขา้กบั 
SELPHY

2 เชือ่มตอ่สายไฟ

3 เปิด SELPHY
z	กดปุ่ ม <q> คา้งไวจ้นกระทัง่ “Canon” 

ปรากฏขึน้ จากนัน้ปลอ่ยปุ่ ม <q>
z	หนา้จอหนา้แรกปรากฏขึน้ (=  14)

z	ในการปิด SELPHY ใหก้ดปุ่ ม <q> คา้งอกี
ครัง้จนกวา่หนา้จอจะเปลีย่นไป
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ภาษาทีแ่สดง
การเปลีย่นภาษาของเมนูและขอ้ความ

1 เลอืก [ต ัง้คา่] จากน ัน้กดปุ่ ม <o>
z	บนหนา้จอหนา้แรก กดปุ่ ม 

<u><d><l><r> เพือ่เลอืก [ตัง้คา่] 
จากนัน้กดปุ่ ม <o>

2 เลอืก [ต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>

3 เลอืก [ ภาษา] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

4 เลอืกภาษา
z	เลอืกภาษา จากนัน้กดปุ่ ม <o>
z	กดปุ่ ม < > เพือ่กลบัไปยงัหนา้จอหนา้แรก
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เมมโมรีก่ารด์ทีร่องรบั
ไมต่อ้งใชอ้ะแดปเตอร์ จ�าเป็นตอ้งใชอ้ะแดปเตอร ์(แยกจ�าหนา่ย)

•	เมมโมรีก่ารด์ SD
•	เมมโมรีก่ารด์ SDHC
•	เมมโมรีก่ารด์ SDXC 

•	เมมโมรีก่ารด์ miniSD
•	เมมโมรีก่ารด์ miniSDHC 
•	เมมโมรีก่ารด์ microSD
•	เมมโมรีก่ารด์ microSDHC
•	เมมโมรีก่ารด์ microSDXC

•	 ส�าหรับเมมโมรีก่ารด์ทีจ่�าเป็นตอ้งใชอ้ะแดปเตอร ์ใหใ้สก่ารด์ในอะแดปเตอรก์อ่นจะใส ่

อะแดปเตอรใ์นชอ่งใสก่ารด์เสมอ  
หากคณุใสเ่มมโมรีก่ารด์ในชอ่งใสก่ารด์โดยบงัเอญิโดยไมม่อีะแดปเตอร ์คณุไมส่ามารถ
น�าการด์ออกจากเครือ่งพมิพไ์ด ้

•	 ใชเ้มมโมรีก่ารด์ทีฟ่อรแ์มตดว้ยอปุกรณท์ีค่ณุใชถ้า่ยภาพ เครือ่งพมิพอ์าจไมรู่จั้กภาพใน
การด์ทีฟ่อรแ์มตดว้ยคอมพวิเตอร์

แฟลชไดรฟ์ USB
สามารถพมิพภ์าพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจ�าหน่าย) ไดด้ว้ยวธิกีารเดยีวกบัภาพ
ในเมมโมรีก่ารด์

z	เอาเมมโมรีก่ารด์ทัง้หมดทีใ่สอ่ยูอ่อก
z	ใสแ่ฟลชไดรฟ์ USB ตามภาพ

ภาพทีค่ณุสามารถพมิพไ์ด้
ภาพ JPEG ทีต่รงตามมาตรฐาน Exif สามารถพมิพด์ว้ย SELPHY ได ้

•	 ภาพอาจไมแ่สดงขึน้ หรอือาจไมถ่กูพมิพอ์ยา่งถกูตอ้ง หากภาพไดถ้กูแกไ้ขบน
คอมพวิเตอร ์หรอืดา้นยาวมขีนาดเกนิ 9600 พกิเซล
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การเลอืกและการพมิพภ์าพ (การพมิพพ์ืน้ฐาน)
เลอืกภาพในเมมโมรีก่ารด์ และพมิพด์งัตอ่ไปนี้

1 ใสเ่มมโมรีก่ารด์ลงในชอ่ง
z	ใสเ่มมโมรีก่ารด์โดยหนัแบบเดยีวกบัในภาพจน

กระทัง่คลกิเขา้ที่
z	ในการเอาการด์ออก ใหก้ดจนมเีสยีงคลกิ จาก

นัน้ใหป้ลอ่ยชา้ๆ
z	หนา้จอการเลอืกภาพ [เลอืกและพมิพ]์ ได ้

ปรากฏขึน้

2 เลอืกภาพ
z	กดปุ่ ม <l><r> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์

3 เลอืกจ�านวนทีจ่ะพมิพ์
z	กดปุ่ ม <u><d> เพือ่ระบจุ�านวนทีจ่ะพมิพ์
z	ในการพมิพภ์าพอืน่ๆ ในครัง้เดยีวกนั ใหท้�าซ�้า

ขัน้ตอนที ่2 – 3

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ปรากฏ
ขึน้ เพือ่ปรับการตัง้คา่ทีแ่สดงขึน้ กดปุ่ ม 
<n> และเปลีย่นการตัง้คา่บนหนา้จอ 
[ตัง้คา่การพมิพ]์ (=  39)

4 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์
z	ขณะพมิพ ์กระดาษจะผา่นเขา้และออกดา้น

หลงัของ SELPHY หลายครัง้ อยา่จับกระดาษ
จนกวา่จะพมิพเ์สร็จและกระดาษถกูสง่ออกมาที่
ตลบักระดาษ

z	อยา่ปลอ่ยใหม้งีานพมิพส์ะสมอยูใ่นบรเิวณสง่
ออกในตลบักระดาษ 19 แผน่หรอืมากกวา่

ดา้นป้าย
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5 เตมิกระดาษเพิม่ตามจ�าเป็น
z	หากขอ้ความระบวุา่กระดาษหมด ใหเ้อาตลบั

กระดาษออกโดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง
z	เตมิกระดาษลงในตลบั และใสต่ลบัเขา้ไปใน 

SELPHY อกีครัง้ (=  17) 

6 เปลีย่นตลบัหมกึตามจ�าเป็น
z	หากขอ้ความระบวุา่หมกึหมด ใหเ้ปิดฝาปิดสว่น

ตลบัหมกึโดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง
z	ในการเอาตลบัหมกึออก ใหข้ยบัล็อคในทศิทาง

ตามภาพ ใสต่ลบัหมกึใหม ่(=  16) 
 

•	 อยา่ดงึตลบักระดาษออก เปิดฝาปิดสว่นตลบัหมกึ หรอืเอาเมมโมรีก่ารด์ออกในระหวา่ง
พมิพห์รอืเมือ่คณุไดย้นิเสยีงเครือ่งพมิพท์�างานหลงัจากเปิดเครือ่งพมิพโ์ดยเด็ดขาด อาจ
ท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายได ้

•	 ในการยกเลกิการพมิพท์ีก่�าลงัพมิพอ์ยู ่ใหก้ดปุ่ ม <v> เสมอ ไมส่ามารถยกเลกิการพมิพ์
ดว้ยการกดปุ่ ม <q> และการถอดปลั๊กเครือ่งพมิพอ์าจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายได ้
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ตวัเลอืก
บนหนา้จอการเลอืกภาพ คณุสามารถดภูาพตามวนัที ่และตดัภาพทีเ่ลอืกได ้

z	กดปุ่ ม <n> บนหนา้จอการเลอืกภาพใน
ขัน้ตอนที ่2

z	เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <o>
z	การตัง้คา่เมนูตวัเลอืกทัง้หมดจะถกูรเีซตเมือ่

คณุปิด SELPHY หรอืถอดเมมโมรีก่ารด์ออก 

เลอืกท ัง้หมด
เลอืกภาพทัง้หมดในเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ในหนึง่ครัง้ (มากสดุถงึ 
5,000 ภาพ) เพิม่จ�านวนงานพมิพข์องแตล่ะภาพในหนึง่ครัง้ (ส�าหรับทัง้หมดมาก
สดุถงึ 99 งานพมิพ)์

ดตูามวนัที่
ดรูปูภาพทีถ่า่ยตามวนัทีท่ีแ่น่นอน เลอืกวนัทีบ่นหนา้จอส�าหรับการดตูามวนัที ่จะ
ชว่ยใหค้ณุสามารถหาภาพทีค่ณุตอ้งการพมิพไ์ด ้หากคณุมภีาพหลายภาพ
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การตดั
แสดงกรอบตดัภาพบนหนา้จอการเลอืกภาพ เฉพาะพืน้ทีภ่ายในกรอบตดัภาพ
เทา่นัน้ทีจ่ะถกูพมิพ์

1 ปรบับรเิวณภาพทีจ่ะตดั
z	ในการสลบักรอบตดัภาพระหวา่งแนวตัง้และ

แนวนอน ใหก้ดปุ่ ม <n>
z	ในการเลือ่นกรอบตดัภาพ ใหก้ดปุ่ ม 

<u><d><l><r>
z	ในการขยายกรอบตดัภาพ ใหก้ดปุ่ ม <-> 

และในการยอ่กรอบตดัภาพ ใหก้ดปุ่ ม <0>
2 ยนืยนัการต ัง้คา่
z	ในการยนืยนับรเิวณตดัภาพและกลบัสูห่นา้

จอแสดงภาพ ใหก้ดปุ่ ม <o>

•	 [ปรับการตดัภาพ] ในเมนูตวัเลอืกชว่ยใหค้ณุปรับพืน้ทีก่ารตดัภาพ และ [ลา้งคา่การตดั
ภาพ] จะรเีซตการตัง้คา่การตดั
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คณุสมบตัขิอง [ตวัเลอืกพมิพอ์ืน่ๆ]
จาก [ตวัเลอืกพมิพอ์ืน่ๆ] บนหนา้จอหนา้แรก การพมิพด์ชัน ีการพมิพซ์�้า และ 
คณุสมบตัอิืน่ๆ สามารถใชง้านไดส้�าหรับภาพในเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB

z	ใสต่ลบักระดาษทีม่กีระดาษแลว้และตลบัหมกึ
ใน SELPHY (=  16)

z	เลอืก [ตวัเลอืกพมิพอ์ืน่ๆ] จากนัน้กดปุ่ ม 
<o>

พมิพ ์2x6 นิว้

พมิพไ์ดถ้งึสีภ่าพสองชดุในพืน้ที ่2x6 นิว้ บนกระดาษ
ขนาดโปสการด์

1 เลอืก [พมิพ ์2x6 in] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

2 นิว้

6 นิว้

1 1

2 2

3 3

4 4
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2 ปรบัการต ัง้คา่ตามตอ้งการ จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

3 เลอืกภาพ
z	เลอืกไดถ้งึสีภ่าพ แตล่ะภาพจ�านวนคอื “1” 

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ไดแ้สดง
ขึน้

4 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์
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พมิพข์นาดตายตวั 2 ภาพ

ภาพขนาดการด์จ�านวนสองใบสามารถพมิพด์ว้ยกนัในหนึง่แผน่
ในขนาด L หรอืขนาดโปสการด์ได ้(=  3)
ตดัตามเครือ่งหมายตดัตรงหวัมมุเพือ่เล็มใหไ้ดข้นาดการด์

1 เลอืก [พมิพข์นาดตายตวั 2 ภาพ] 
จากน ัน้กดปุ่ ม <o>

2 ปรบัการต ัง้คา่ตามตอ้งการ จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

3 เลอืกภาพ
z	เลอืกสองภาพ แตล่ะภาพจ�านวนคอื “1”

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ไดแ้สดง
ขึน้

4 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์
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การพมิพด์ชันี

การพมิพด์ชันรีวมถงึภาพทัง้หมดทีถ่กูเลอืกในหนึง่แผน่ 
จ�านวนของภาพตอ่หนึง่แผน่แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัขนาด
ของกระดาษ

1 เลอืก [พมิพด์ชัน]ี จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

2 เลอืกภาพ
z	กดปุ่ ม <u> ท�าเครือ่งหมายถกูในชอ่งจ�านวน

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ไดแ้สดง
ขึน้

3 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์
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พมิพแ์บบ DPOF
การใสเ่มมโมรีก่ารด์ทีม่ขีอ้มลูการพมิพบ์นกลอ้งจะแสดง [ภาพแบบ DPOF ทีเ่หลอื
อยู ่/ พมิพภ์าพ?] เพือ่จะตรวจสอบภาพขอ้มลูการพมิพบ์นกลอ้ง ใหก้ดปุ่ ม <o>

 พมิพ์
z	เพือ่ปรับการตัง้คา่ทีแ่สดงขึน้ กดปุ่ ม 

<n> และเปลีย่นการตัง้คา่บนหนา้จอ 
[ตัง้คา่การพมิพ]์ (=  39)

z	กดปุ่ ม <p> เพือ่พมิพภ์าพก�าหนดทัง้หมดใน
ครัง้เดยีว

•	 ตราบเทา่ทีเ่มมโมรีก่ารด์ทีม่ขีอ้มลูการพมิพไ์ดเ้สยีบอยูใ่นกลอ้ง คณุสามารถแสดงหนา้จอ
นีไ้ดโ้ดยการเลอืก [พมิพแ์บบ DPOF] และกดปุ่ ม <o>
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พมิพใ์หม่
เครือ่งพมิพจ์ะเกบ็บนัทกึภาพทีพ่มิพจ์าก [เลอืกและพมิพ]์ และ [ภาพตดิบตัร] 
ตลอดจน [พมิพ ์2x6 in], [พมิพข์นาดตายตวั 2 ภาพ] และ [พมิพด์ชัน]ี ใน [ตวั
เลอืกพมิพอ์ืน่ๆ] สามารถพมิพภ์าพไดอ้กีครัง้โดยการเลอืกภาพจากบนัทกึเหลา่นี้

1 เลอืก [พมิพใ์หม]่ จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

2 เลอืกภาพทีไ่ดพ้มิพไ์ปแลว้
z	เลอืกภาพทีไ่ดพ้มิพไ์ปแลว้เพือ่พมิพอ์กีครัง้ 

 

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ไดแ้สดง
ขึน้ ระบจุ�านวนทีจ่ะพมิพต์ามตอ้งการ

3 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์

•	 ประวตักิารพมิพจ์ะถกูลบ เมือ่คณุปิดเครือ่งพมิพ ์หรอืถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ 
USB

•	 SELPHY บนัทกึไดถ้งึ 10 รายการในประวตักิารพมิพ์
•	 บนัทกึจะถกูสรา้งส�าหรับวนัทีข่องแตล่ะแผน่งานทีถ่กูพมิพ์



33

คณุลกัษณะของ [พมิพแ์บบสุม่ภาพ]
ใช ้[พมิพแ์บบสุม่ภาพ] บนหนา้จอหนา้แรกเพือ่จัดเรยีงภาพในหลากหลายขนาด
บนหนึง่แผน่กระดาษโดยอตัโนมตัิ

z	ใสต่ลบัหมกึและตลบักระดาษ (ดว้ยกระดาษ
ขนาดใดก็ได ้ยกเวน้ขนาดการด์) ใน SELPHY 
(=  16)

•	 การพมิพแ์บบสุม่ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัภาพทีม่อีตัราสว่นของภาพแคบกวา่ 3:1 

การพมิพภ์าพบนเมมโมรีก่ารด์
ใชก้ารพมิพแ์บบสุม่ส�าหรับภาพบนเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรเวอร ์USB ตามขอ้
ตอ่ไปนี้

1 เลอืก [พมิพแ์บบสุม่ภาพ] จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>

2 เลอืก [พมิพภ์าพในเมมโมรีก่ารด์] 
จากน ัน้กดปุ่ ม <o>
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3 ปรบัการต ัง้คา่ตามตอ้งการ จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

z	เพือ่ใชก้ารพมิพแ์บบสุม่ส�าหรับ 8 ภาพ ตัง้คา่ 
[ภาพมากทีส่ดุ] เป็น [8] และส�าหรับ 9 – 20 
ภาพ ใหต้ัง้คา่เป็น [20]

4 เลอืกภาพ
z	กดปุ่ ม <u> ท�าเครือ่งหมายถกูในชอ่งจ�านวน 

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ไดแ้สดง
ขึน้

z	กด <u> และคณุสามารถระบจุ�านวนที่
ตอ้งการพมิพ์

5 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์
z	การพมิพส์ามารถท�าไดแ้มว้า่ภาพจะนอ้ยกวา่

จ�านวนสงูสดุใน [ภาพมากทีส่ดุ] (8 หรอื 20) 
และหากคณุเลอืกภาพมากกวา่นี ้กระดาษแผน่
ทีส่องจะถกูใชส้�าหรับการพมิพแ์บบสุม่ ในการ
พมิพแ์บบสุม่บนแผน่ทีส่อง ครึง่หนึง่ของภาพที่
เลอืกจะถกูพมิพบ์นแตล่ะแผน่
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การพมิพภ์าพบนสมารท์โฟน
ใชพ้มิพภ์าพแบบสุม่เพือ่พมิพภ์าพผา่น Wi-Fi จากสมารท์โฟนดงัตอ่ไปนี ้สามารถ
พมิพภ์าพจากสมารท์โฟนหลายเครือ่งไดม้ากสดุถงึ 8 ภาพในหนึง่แผน่

1 ต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ Wi-Fi
z	ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ Wi-Fi ตามทีอ่ธบิายไวใ้น 

“การตัง้คา่ Wi-Fi บน SELPHY” (=  46)

2 เลอืก [พมิพแ์บบสุม่ภาพ] บนหนา้จอ
หนา้แรก จากน ัน้กดปุ่ ม <o>

3 เลอืก [พมิพภ์าพในสมารท์โฟน] 
จากน ัน้กดปุ่ ม <o>
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4 ปรบัการต ัง้คา่ตามตอ้งการ จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

z	เพือ่จะพมิพง์านหนึง่ชดุใหแ้ตล่ะสมารท์โฟนที่
มสีว่นรว่ม ใหต้ัง้คา่ [จ�านวนภาพ] เป็น [สมารท์
โฟน]

5 สง่ภาพจากสมารท์โฟน (=  48)
z	เพือ่เชือ่มตอ่กบั SELPHY บนสมารท์โฟน ให ้

เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงอยูส่ว่นบน
สดุของหนา้จอบน SELPHY กดปุ่ ม <o> 
เพือ่แสดงรหสัผา่น

z	เริม่ตน้ใชง้าน Canon PRINT Inkjet/SELPHY 
เลอืกภาพ แลว้พมิพ ์SELPHY รับภาพส�าหรับ
การพมิพแ์บบสุม่

6 พมิพ์
z	เมือ่ไดรั้บ 8 ภาพแลว้ การพมิพจ์ะเริม่ตน้โดย

อตัโนมตัิ
z	คณุยงัสามารถเริม่การพมิพก์อ่นทีจ่ะไดรั้บครบ 

8 ภาพโดยการกดปุ่ ม <p>
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คณุสมบตัสิ�าหรบั [ภาพตดิบตัร]
สามารถพมิพภ์าพบนเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB เพือ่ใชเ้ป็นภาพตดิบตัร
โดยการใช ้[ภาพตดิบตัร] บนหนา้จอหนา้แรก

z	ใสต่ลบัหมกึและตลบักระดาษ (ดว้ยกระดาษขนาดใดกไ็ด ้ยกเวน้ขนาดการด์) 
ใน SELPHY (=  16)

1 เลอืก [ภาพตดิบตัร] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

2 เลอืกขนาด
z	เลอืกจากสามขนาดนี้

[ต ัง้เอง] ใหร้ะบคุวามยาวของดา้นยาวและดา้น
สัน้กอ่นการพมิพ์

[มาตรฐาน] พมิพภ์าพทีไ่ดม้าตรฐานสากลของ 
ICAO

[สองขนาด]
พมิพไ์ดส้องขนาด: 50x50 มม. 
(ประมาณ 2.0x2.0 นิว้) และ 45x35 
มม. (ประมาณ 1.8x1.4 นิว้)

z	[ตัง้เอง]: เลอืกความยาวดา้นยาวใน 
[ความยาว] จากนัน้เลอืกความยาว [ความ
กวา้ง] ตวัเลอืก [ความกวา้ง] จะอพัเดทโดย
อตัโนมตัขิ ึน้อยูก่บัความยาว [ความยาว]

z	บนหนา้จอ [ขนาด] คณุสามารถจ�ากดัรายการ
ของขนาดเพือ่ [ตัง้เอง] เพือ่ทีใ่หแ้สดงเฉพาะ
ขนาดทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุ
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3 เลอืกภาพ
z	กดปุ่ ม <u> ท�าเครือ่งหมายถกูในชอ่งจ�านวน
z	โดยใช ้[ตัง้เอง] และ [มาตรฐาน] สามารถ

พมิพภ์าพทีแ่ตกตา่งกนัไดส้องภาพ 

z	กดปุ่ ม <o> หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ไดแ้สดง
ขึน้

4 พมิพ์
z	กดปุ่ ม <p> เพือ่เริม่พมิพ์
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คณุสมบตัขิอง [ต ัง้คา่]
จาก [ตัง้คา่] บนหนา้จอหนา้แรก คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพท์ีแ่สดงบน
หนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ได ้จากนัน้ปรับการตัง้คา่ SELPHY อืน่ๆ และคนืคา่เป็นการตัง้
คา่เริม่ตน้

z	เลอืก [ตัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <o> 

การต ัง้คา่การพมิพ์
หลายการตัง้คา่การพมิพส์ามารถเปลีย่นได ้การตัง้คา่จะน�าไปใชก้บัการพมิพท์ี่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด ดงันัน้ไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งท�าการตัง้คา่ใหแ้ตล่ะภาพ
โปรดทราบวา่นอกจาก [พมิพจ์ดุเพือ่ป้องกนัการใชง้านซ�้า] หลงัจากปิดเครือ่งพมิพ์
จะกลบัสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้

1 เลอืก [ต ัง้คา่การพมิพ]์ จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>

z	หนา้จอทางดา้นซา้ยจะแสดงขึน้มา
z	การตัง้คา่การพมิพเ์หลา่นีจ้ะแสดงบนหนา้

จอ [ดภูาพกอ่น] (การตัง้คา่ไมส่ามารถใชไ้ด ้
ส�าหรับคณุลกัษณะการพมิพปั์จจบุนัทีเ่ป็นสเีทา 
และไมส่ามารถปรับได)้

2 เลอืกรายการทีจ่ะเปลีย่น และกดปุ่ ม 
<o>
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การเคลอืบผวิภาพ

[แบบมนั]

ตวัอยา่งการเคลอืบผวิ

[แบบ 1] [แบบ 2] [แบบ 3]

z	โดยการเพิม่พืน้ผวิบางๆ ลงในผวิหนา้ของงานพมิพ ์คณุจะสามารถสรา้งการ
เคลอืบผวิทีเ่ป็นมนันอ้ยลงได ้

แบบมนั  
(คา่เร ิม่ตน้) พมิพด์ว้ยการเคลอืบผวิหนา้แบบมนั

แบบ 1 ปรับใชล้วดลายผวิหนา้ทีห่ยาบเล็กนอ้ย เพือ่การเคลอืบผวิทีม่นันอ้ยลง
แบบ 2 ปรับใชล้วดลายผวิหนา้ทีล่ะเอยีด เพือ่การเคลอืบผวิทีม่นันอ้ยลง
แบบ 3 ปรับใชล้วดลายผวิหนา้ทีเ่ป็นตารางอนัละเอยีด เพือ่การเคลอืบผวิทีม่นันอ้ยลง

ขอบภาพ

z	พมิพภ์าพโดยมหีรอืไมม่ขีอบ
z	การเลอืก [มขีอบ] กช็ว่ยใหค้ณุพมิพไ์ดท้ัง้ภาพ
z	ไมม่ขีอบ (คา่เริม่ตน้) / มขีอบ
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จดัหนา้กระดาษ

z	เลอืกจ�านวนภาพตอ่แผน่
z	ดว้ยชดุหมกึส ี/ ป้ายรุน่ KC-18IL (8 ป้ายตอ่

หนา้ =  3) ระบ ุ[8ภาพ] 
 

1ภาพ (คา่เร ิม่ตน้) หนึง่ภาพตอ่แผน่ 4ภาพ สีภ่าพตอ่แผน่
2ภาพ สองภาพตอ่แผน่ 8ภาพ แปดภาพตอ่แผน่

ฉากหลงั
z	ระบสุโีดยรอบภาพ
z	ผลของการตัง้คา่นีจ้ะแสดงบนหนา้จอ [ดภูาพกอ่น] ในภาพประกอบการจัด

หนา้ทีด่า้นบนขวา
z	ขาว (คา่เริม่ตน้) / ด�า

ปรบัภาพใหเ้หมาะสม

z	แกไ้ขความสวา่งและความเปรยีบตา่งใหเ้ขา้กบัแตล่ะภาพโดยอตัโนมตัิ
z	เปิด (คา่เริม่ตน้) / ปิด

ความสวา่ง

z	ปรับความสวา่งของภาพในชว่ง –3 ถงึ +3
z	เลอืกคา่บวกทีม่ากขึน้เพือ่ท�าใหภ้าพสวา่งขึน้ หรอืเลอืกคา่ลบทีม่ากขึน้เพือ่

ท�าใหม้ดืลง
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การปรบัสี
z	ปรับระดบัของ แดง น�้าเงนิ เขยีว และเหลอื 

(R/B/C/Y) ในชว่งของ 0 – 3 เพือ่เพิม่ระดบั
ของ R ตวัอยา่งเชน่ ลดระดบัของ C (สเีตมิ
เต็ม)

z	กดปุ่ ม <u><d><l><r> เพือ่เลอืกคา่ 
จากนัน้กดปุ่ ม <o> เพือ่ยนืยนัการเลอืกของ
คณุ

การต ัง้สี
z	เลอืกโทนสพีเิศษเพือ่ใหง้านพมิพด์แูตกตา่ง หรอืเลอืกงานพมิพส์โีทนน�้าตาล

หรอืขาวด�า

ปิด  
(คา่เร ิม่ตน้)

– สฟิีลม์สไลด์ สทีีอ่ ิม่ตวัและเป็นธรรมชาต ิ
เหมอืนทีไ่ดจ้ากสฟิีลม์สไลด์

สสีดใส งานพมิพส์สีดใสทีม่คีอนทราส
และความอิม่ตวัของสมีากกวา่ สโีทนน�า้ตาล สโีทนน�้าตาล

สธีรรมชาติ งานพมิพส์เีรยีบๆ ทีม่คีอนทราส
และความอิม่ตวัของสนีอ้ยลง สขีาว/ด�า สขีาวด�า

ปรบัผวิใหเ้นยีน
z	ท�าใหผ้วิดเูนยีนและสวยงาม
z	ปิด (คา่เริม่ตน้) / เปิด

แกต้าแดง

z	แกไ้ขภาพทีม่ตีาแดง
z	ปิด (คา่เริม่ตน้) / เปิด
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วนัที่

 

02/02/2017
02/02/2017

z	เพิม่วนัทีท่ีร่ะบใุนกลอ้งเมือ่คณุพมิพ์
z	[จาง] ท�าใหม้องไมเ่ห็นตวัหนังสอืเมือ่มองโดยตรง แตจ่ะเห็นไดท้ีห่วัมมุ
z	ปิด (คา่เริม่ตน้) / เดน่ /จาง

•	 ในการป้องกนัไมใ่หพ้มิพว์นัทีส่องครัง้ในภาพทีล่งวนัทีโ่ดยกลอ้งไวแ้ลว้ ใหเ้ลอืก [ปิด]

หมายเลขไฟล์
z	สามารถพมิพภ์าพโดยมหีมายเลขไฟลข์องภาพได ้
z	[จาง] ท�าใหม้องไมเ่ห็นตวัหนังสอืเมือ่มองโดยตรง แตจ่ะเห็นไดท้ีห่วัมมุ
z	ปิด (คา่เริม่ตน้) / เดน่ /จาง

พมิพจ์ดุเพือ่ป้องกนัการใชง้านซ�า้
z	พมิพจ์ดุในขอบเพือ่ป้องกนัการใชก้ระดาษซ�้าโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
z	เปิด (คา่เริม่ตน้) / ปิด

•	 อยา่ใชก้ระดาษพมิพซ์�้าเป็นอนัขาด ถงึแมว้า่สว่นใหญข่องกระดาษจะเป็นทีว่า่ง อาจท�าให ้
เครือ่งพมิพเ์สยีหายหรอืท�างานผดิปกตไิด ้
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ต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์
สามารถเปลีย่นหลายการตัง้คา่ทีค่วบคมุการท�างาน SELPHY ได ้การตัง้คา่นีจ้ะยงั
คงอยูแ่มจ้ะปิด SELPHY หรอืถอดเมมโมรีก่ารด์

1 เลอืก [ต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>

z	หนา้จอทางดา้นซา้ยจะแสดงขึน้มา

2 เลอืกรายการทีจ่ะเปลีย่น และกดปุ่ ม 
<o>

ล�าดบัความส�าคญัภาพตดิบตัร
z	จะแสดงหนา้จอการตัง้คา่ภาพตดิบตัรโดยอตัโนมตั ิ(=  37) หลงัจากเปิด 

SELPHY เมือ่ใสเ่มมโมรีก่ารด์และหลงัจากการพมิพ์
z	เมือ่ตัง้คา่เป็น [ปิด] หนา้จอ [เลอืกและพมิพ]์ (=  23) จะแสดงขึน้มาแทน
z	ปิด (คา่เริม่ตน้) / เปิด

เก็บการต ัง้คา่การพมิพ์
z	สามารถเก็บขอบภาพ (=  40) และการตัง้คา่จัดหนา้กระดาษ (=  41) แมว้า่

หลงัจากปิดการพมิพแ์ลว้ได ้
z	สามารถตัง้คา่ขอบภาพและการจัดหนา้กระดาษแยกกนัได ้
z	ปิด (คา่เริม่ตน้) / เปิด
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รปูแบบวนัที่

02/02/2017 2017/02/02

02/02/2017 2017/02/02

z	เมือ่เพิม่วนัที ่(=  43) ใหป้รับรปูแบบวนัทีต่ามตอ้งการ
z	ปปปป/ดด/วว, ดด/วว/ปปปป หรอื วว/ดด/ปปปป (คา่เริม่ตน้)

ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
z	SELPHY จะปิดเครือ่งโดยอตัโนมตัหิากเครือ่งวา่งเป็นเวลาประมาณหา้นาที
z	เปิด (คา่เริม่ตน้) / ปิด

•	 SELPHY จะไมปิ่ดโดยอตัโนมตัใินกรณีเหลา่นี้
- เมือ่อปุกรณท์ีแ่ตกตา่งกนัถกูเชือ่มตอ่
- เมือ่ Wi-Fi เปิดใชง้านอยู่
- เมือ่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดแสดงขึน้

ภาษา
การเปลีย่นภาษาของเมนูและขอ้ความ (=  21)
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การพมิพแ์บบไรส้ายจากสมารท์โฟนหรอืกลอ้ง
คณุสามารถพมิพโ์ดยสง่ภาพจากสมารท์โฟนหรอืกลอ้งผา่น Wi-Fi
ในสถานทีท่ีป่ราศจาก Access Point [การเชือ่มตอ่โดยตรง] จะท�าให ้SELPHY 
ท�างานเป็น Access Point ทีง่า่ยส�าหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย และการพมิพจ์าก
สมารท์โฟนหรอืกลอ้ง
z	ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยู่
z	ใสต่ลบักระดาษทีม่กีระดาษแลว้และตลบัหมกึใน SELPHY (=  16)

การต ัง้คา่ Wi-Fi บน SELPHY
เพือ่จะพมิพจ์ากสมารท์โฟนหรอืกลอ้งผา่น Wi-Fi ใหต้ัง้คา่ Wi-Fi บน SELPHY

1 เลอืก [ต ัง้คา่ Wi-Fi] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

2 เลอืก [วธิกีารเชือ่มตอ่] จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>



47

3 เลอืก [การเชือ่มตอ่โดยตรง] จาก
น ัน้กดปุ่ ม <o>

4 เลอืก [เปิด] จากน ัน้กดปุ่ ม <o> 

5 เปลีย่นรหสัผา่น
z	รหสัผา่นปัจจบุนัปรากฏขึน้ เปลีย่นรหสัผา่นตาม

ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม <o>
z	กดปุ่ ม <n> เพือ่ไปยงัหนา้จอป้อนขอ้มลู 

 

z	หนา้จอทางดา้นซา้ยจะแสดงขึน้มา
z	เมือ่คณุตัง้คา่การเชือ่มตอ่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ คณุ

สามารถใชก้ารเชือ่มตอ่หลงัจากนีไ้ด ้

•	 คณุยงัสามารถเชือ่มตอ่ SELPHY ไปยงัสมารท์โฟนหรอืกลอ้งผา่น Access Point (=  55)
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การพมิพจ์ากสมารท์โฟน

คณุสามารถพมิพจ์ากสมารท์โฟนโดยการใชแ้อพเฉพาะตวั การ
พมิพย์งัสามารถท�าไดผ้า่น AirPrint หรอื Mopria

การพมิพจ์ากแอพเฉพาะตวั

1 ดาวนโ์หลดและตดิต ัง้ Canon 
PRINT Inkjet/SELPHY

z	ส�าหรับ iPhone หรอื iPad ใหด้าวนโ์หลดแอพ
จาก App Store และส�าหรับสมารท์โฟนใน
ระบบ Android ใหด้าวนโ์หลดจาก Google 
Play

2 เชือ่มตอ่กบั SELPHY จากสมารท์
โฟน

z	ในการตัง้คา่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน ใหเ้ลอืก 
SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบน SELPHY และ
ป้อนรหสัผา่น

3 พมิพ์
z	เริม่ตน้ใชง้าน Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

เลอืกภาพ แลว้พมิพ์

z	เมือ่การพมิพเ์ริม่ตน้ขึน้ [ท�างานอยู]่ จะแสดง
ขึน้

z	อยา่ยกเลกิการเชือ่มตอ่อปุกรณห์รอืปิดแอพใน
ขณะทีห่นา้จอนีย้งัแสดงอยู ่ภาพอาจพมิพไ์ม่
ถกูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์

z	หนา้จอหนา้แรกหรอืหนา้จอทางดา้นซา้ยจะ
แสดงขึน้มาเมือ่การพมิพเ์สร็จสิน้
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การพมิพผ์า่น AirPrint (iOS)
คณุสามารถพมิพจ์าก iPhone หรอื iPad โดยการใช ้AirPrint ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
เวอรช์ัน่ของ iOS ไดอ้พัเดทแลว้

1 เลอืก [Print]
z	เลอืกภาพทีจ่ะปริ๊นซใ์นแอพของ iPhone หรอื 

iPad (เชน่ แอพดรูปูภาพ) แตะ [ ] และในตวั
เลอืกเมนูทีแ่สดงขึน้ แตะ [Print]

2 ก�าหนดคา่ตวัเลอืกเครือ่งพมิพ์
z	ใน [Printer] เลอืก [Canon SELPHY CP1300]
z	ระบจุ�านวนของส�าเนา

3 พมิพ์
z	แตะ [Print] เพือ่พมิพ์

•	 [Printer Options] อาจไมแ่สดงในขัน้ตอนที ่2 โดยขึน้อยูก่บัความเขา้กนัไดก้บั AirPrint 
ของแอปพลเิคชัน่ หากไมม่ตีวัเลอืกเครือ่งพมิพใ์หใ้ชง้าน จะไมส่ามารถพมิพจ์ากแอปพลิ
เคชัน่ได ้

•	 เพือ่ทีจ่ะท�างานอืน่ในขณะทีก่�าลงัด�าเนนิการพมิพอ์ยู ่ใหก้ดปุ่ มหนา้แรกบน iPhone หรอื 
iPad ของคณุสองครัง้ ไอคอน [Print Center] จะแสดงขึน้ทา่มกลาวแอพทีใ่ชเ้มือ่เร็วๆ นี้
- เพือ่ทีจ่ะตรวจสอบสถานะ:  
แตะ [Print Center]

- เพือ่ทีจ่ะยกเลกิการพมิพ:์  
แตะ [Print Center] จากนัน้แตะ [Cancel Printing]
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การพมิพผ์า่น Mopria (Android)
คณุสามารถพมิพจ์ากสมารท์โฟนระบบ Android โดยการใชบ้รกิารการพมิพ ์
Mopria

1 ดาวนโ์หลดและตดิต ัง้บรกิารการ
พมิพ ์Mopria

2 ต ัง้คา่บรกิารการพมิพ ์Mopria เป็น
เปิด

3 เปิดเมนกูารพมิพ์
z	เลอืกรปูภาพทีจ่ะพมิพใ์นแอพบนสมารท์โฟน

ระบบ Android ของคณุ (เชน่ แอพดรูปูภาพ) 
จากนัน้เปิดเมนูการพมิพ์

4 ต ัง้คา่การพมิพ์
z	เลอืก [Canon SELPHY CP1300] เป็น

เครือ่งพมิพ์
z	ระบจุ�านวนของส�าเนา ขนาดกระดาษ และราย

ละเอยีดอืน่ๆ
5 พมิพ์
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การพมิพจ์ากกลอ้ง

คณุสามารถพมิพไ์ดด้งัตอ่ไปนีโ้ดยการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ์
กบักลอ้งทีเ่ขา้กนัไดก้บั DPS over IP ตามมาตรฐาน 
PictBridge ส�าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi

1 เชือ่มตอ่กบั SELPHY จากกลอ้ง
z	ในเมนู Wi-Fi ของกลอ้ง ใหเ้ลอืก SSID  

(ชือ่เครอืขา่ย) ทีแ่สดงบน SELPHY และป้อน
รหสัผา่น

2 พมิพ์
z	ใชก้ลอ้งเพือ่เลอืกภาพและพมิพ์

z	เมือ่การพมิพเ์ริม่ตน้ขึน้ [ท�างานอยู]่ จะแสดง
ขึน้

z	อยา่ยกเลกิการเชือ่มตอ่อปุกรณใ์นขณะทีห่นา้
จอนีย้งัแสดงอยู ่ภาพอาจพมิพไ์มถ่กูตอ้งหรอื
ไมส่มบรูณ์

z	หนา้จอหนา้แรกและหนา้จอทางดา้นซา้ยจะ
แสดงขึน้มาเมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กลอ้งแลว้

•	 วนัทีห่รอืการจัดหนา้ใดๆ บนกลอ้งจะถกูด�าเนนิการกอ่นบนการตัง้คา่การพมิพ ์SELPHY



52

การพมิพห์ลงัจากนี้
เมือ่คณุไดต้ดิตัง้ SELPHY ส�าหรับการเชือ่มตอ่โดยตรง SSID จะแสดงขึน้ในดา้น
ขวาลา่งของหนา้จอหนา้แรก เพือ่จะพมิพห์ลงัจากการเชือ่มตอ่ครัง้แรก เลอืก SSID 
นีบ้นสมารท์โฟนหรอืกลอ้งของคณุ
ตรวจสอบรหสัผา่นดงัตอ่ไปนี้

1 กดปุ่ ม < >

2 เลอืก [แสดงสถานะ Wi-Fi] จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

3 ตรวจสอบรหสัผา่น
z	กดปุ่ ม <o> เพือ่แสดงรหสัผา่น
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คณุสมบตัอิ ืน่ๆ ของ Wi-Fi
นอกจากการตัง้คา่การรับภาพแบบ Wi-Fi และการพมิพจ์าก [ตัง้คา่ Wi-Fi] บนหนา้
จอหนา้แรก คณุยงัสามารถตรวจสอบขอ้มลูการตัง้คา่และรเีซตการตัง้คา่ Wi-Fi

z	เลอืก [ตัง้คา่ Wi-Fi] จากนัน้กดปุ่ ม <o>
z	เลอืกคณุสมบตัทิีจ่ะตัง้คา่ จากนัน้กดปุ่ ม 

<o> 

Wi-Fi
เพือ่ปิดการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ใหเ้ลอืก [ปิด]

ยนืยนัการต ัง้คา่
คณุสามารถตรวจสอบชือ่เครือ่งพมิพ ์ทีอ่ยู ่IP และรายละเอยีดอืน่ๆ

การต ัง้คา่อืน่ๆ
z	[ตัง้ชือ่เครือ่งพมิพ]์ คณุสามารถตัง้ชือ่เครือ่งพมิพใ์หม ่

กดปุ่ ม <n> เพือ่ไปยงัหนา้จอป้อนขอ้มลู จากนัน้ป้อนชือ่เครือ่งพมิพใ์หม ่
(=  54)

z	เลอืก [การตัง้คา่ IPv4/IPv6] ► [IPv4] เพือ่ป้อนทีอ่ยู ่IP และตวัพรางเครอื
ขา่ยดว้ยตวัเอง

z	เลอืก [การตัง้คา่ IPv4/IPv6] ► [IPv6] เป็นใชง้านหรอืปิดใชง้านทีอ่ยู ่IPv6

•	 [IPv6] ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่ก�าลงัใชก้ารเชือ่มตอ่โดยตรง
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รเีซทการต ัง้คา่
ลา้งการตัง้คา่ Wi-Fi เชน่ชือ่เครือ่งพมิพ,์ ขอ้มลู Access Point, และรหสัผา่นไดด้งั
ตอ่ไปนี้

การป้อนขอ้มลู
เมือ่ป้อนชือ่เครือ่งพมิพ ์รหสัผา่น หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ใหก้ดปุ่ ม <n> เพือ่ไปยงั
หนา้จอป้อนขอ้มลู

การป้อนขอ้มลู
z	กดปุ่ ม <u><d><l><r> เพือ่เลอืกตวั

อกัษร ตวัเลข หรอืสญัลกัษณ ์จากนัน้กดปุ่ ม 
<o> เพือ่ทีจ่ะเวน้วรรค ใหเ้ลอืก [เวน้วรรค] 
แลว้กดปุ่ ม <o>

การลบขอ้มลู
z	กดปุ่ ม <u><d><l><r> เพือ่เลอืก  

[ ] จากนัน้กดปุ่ ม <o>
การสลบัโหมดป้อนขอ้มลู
z	เพือ่ทีจ่ะสลบัจากอกัษรตวัใหญเ่ป็นอกัษรตวั

เล็ก จากนัน้สลบัไปเป็นสญัลกัษณ ์ใหก้ดปุ่ ม 
<n> ซ�้าๆ

การกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้
z	เพือ่ทีจ่ะยนืยนัขอ้มลูทีป้่อนและกลบั

ไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม 
<u><d><l><r> เพือ่เลอืก [เสร็จสิน้] 
จากนัน้กดปุ่ ม <o>

z	เพือ่ทีจ่ะยกเลกิขอ้มลูทีป้่อนแลว้กลบัไปยงัหนา้
จอกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม <v>
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การพมิพผ์า่น Wi-Fi จากคอมพวิเตอร์
กอ่นทีค่ณุจะสามารถพมิพผ์า่น Wi-Fi จากคอมพวิเตอรข์องคณุได ้คอมพวิเตอรท์ีม่ี
ภาพทีจ่ะสง่ตอ้งเชือ่มตอ่กบั Access Point กอ่น
z	ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยู่
z	ใสต่ลบักระดาษทีม่กีระดาษแลว้และตลบัหมกึใน SELPHY (=  16)
z	Access Point ตอ้งรองรับการเชือ่มตอ่แบบ IEEE 802.11b/g (=  78)

การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บั Access Point
วธิกีารเชือ่มตอ่จะแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัวา่ Access Point เขา้กบั WPS 
(=  55) ไดห้รอืไม ่(=  58)

Access Point ทีร่องรบั WPS
1 ตรวจสอบ Access Point
z	ตรวจสอบวา่ Access Point เปิดอยูแ่ละพรอ้ม

ส�าหรับการสือ่สาร

2 เลอืก [ต ัง้คา่ Wi-Fi] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

3 เลอืก [วธิกีารเชือ่มตอ่] จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>
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4 เลอืก [ผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi] จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

5 เลอืก [การเชือ่มตอ่แบบ WPS] จาก
น ัน้กดปุ่ ม <o>

6 เลอืก [PBC Method] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

z	หนา้จอทางดา้นซา้ยจะแสดงขึน้มา

7 กดปุ่ มเชือ่มตอ่ WPS บน Access 
Point คา้งไวส้องถงึสามวนิาที

z	ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัต�าแหน่งของปุ่ ม 
และตอ้งกดปุ่ มนานเทา่ใด ใหต้รวจสอบคูม่อืผู ้
ใชข้อง Access Point
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8 สรา้งการเชือ่มตอ่
z	กดปุ่ ม <o> บนเครือ่งพมิพ์
z	กดปุ่ ม <o> เมือ่หนา้จอทางดา้นซา้ยแสดง

ขึน้

9 ตรวจสอบชือ่ Access Point

•	 หากคณุเลอืก [PIN Method] ในขัน้ตอนที ่6 ใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ระบรุหสั PIN (แสดงอยู่
บนเครือ่งพมิพ)์ ใน Access Point แลว้กดปุ่ ม <o> บนเครือ่งพมิพ ์แลว้ไปทีข่ัน้ตอนที ่
8 ส�าหรับค�าแนะน�าในการก�าหนดคา่รหสั PIN ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้อง Access Point
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Access Point ทีไ่มร่องรบั WPS
1 ตรวจสอบ Access Point
z	ตรวจสอบวา่ Access Point เปิดอยูแ่ละพรอ้ม

ส�าหรับการสือ่สาร

2 เลอืก [ต ัง้คา่ Wi-Fi] จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

3 เลอืก [วธิกีารเชือ่มตอ่] จากน ัน้กด
ปุ่ ม <o>

4 เลอืก [ผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi] จากน ัน้
กดปุ่ ม <o>

5 เลอืก [คน้หา Access Point] จาก
น ัน้กดปุ่ ม <o>
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6 เลอืก Access Point จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

7 ป้อนรหสัผา่นและกดปุ่ ม <o>
z	กดปุ่ ม <n> เพือ่ไปยงัหนา้จอป้อนขอ้มลู 

จากนัน้ป้อนรหสัผา่นของ Access Point ที่
เลอืกในขัน้ตอนที ่6 

8 ยนืยนัวา่ตอนนี ้SELPHY ไดเ้ชือ่ม
ตอ่กบั Access Point จากน ัน้กดปุ่ ม 
<o>

9 ตรวจสอบชือ่ Access Point
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การพมิพภ์าพ (Windows)

คณุสามารถพมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใชไ้ดรเวอร์
เครือ่งพมิพเ์ฉพาะตวั

1 ตรวจสอบวา่ SELPHY เชือ่มตอ่อยู่
กบั Access Point

z	ยนืยนัวา่ Access Point ไดถ้กูระบใุนดา้นลา่ง
ขวาบนหนา้จอหนา้แรก และไอคอนเสาอากาศ
ไมม่กีากบาทสแีดง

2 ตดิต ัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
z	เยีย่มชมเว็บไซตด์า้นลา่งนี ้ดาวนโ์หลดอปุกรณ์

เครือ่งพมิพ ์SELPHY CP1300 และคลกิสอง
ครัง้
http://www.canon.com/icpd/

z	ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้เพือ่เสร็จสิน้การตดิ
ตัง้

z	หากหนา้ตา่ง User Account Control แสดงขึน้
มา ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอ

3 เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่
z	เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่บนหนา้จอ จากนัน้เลอืก 

[Use with a wireless network] และคลกิ 
[Next]

4 เพือ่ท�าการตดิต ัง้ใหเ้สร็จสมบรูณ ์ให้
เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่ดว้ย

z	บนหนา้จอคน้หาเครือ่งพมิพ ์เลอืกเครือ่งพมิพ์
และคลกิ [Next]

z	หากเครือ่งพมิพไ์มแ่สดงบนหนา้จอคน้หา
เครือ่งพมิพ ์ตรวจสอบการตัง้คา่เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์และหากใชไ้ด ้ใหส้ลบัจากเครอื
ขา่ยสาธารณะเป็นเครอืขา่ยสว่นตวั

z	ตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้

http://www.canon.com/icpd/
http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html%20
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5 ไปยงัหนา้ตา่งโตต้อบการพมิพ์
z	เริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วรภ์าพ เลอืกภาพเพือ่

พมิพแ์ละไปทีก่ลอ่งโตต้อบการพมิพ์
z	เลอืก [Canon SELPHY CP1300] เป็น

เครือ่งพมิพป์ลายทาง
6 เลอืกตวัเลอืกการพมิพ์
z	เลอืกขนาดกระดาษทีส่มัพันธก์บัขนาดของ

กระดาษและตลบัหมกึใน SELPHY เลอืกตวั
เลอืกการพมิพแ์บบมขีอบหรอืไมม่ขีอบกบั
ขนาดกระดาษในรายการดว้ย

z	เลอืกทศิทางการพมิพแ์ละจ�านวนของส�าเนา
ตามทีต่อ้งการ

7 พมิพ์
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การพมิพภ์าพ (Mac OS)

คณุสามารถพมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้AirPrint
ขอแนะน�าใหอ้พัเดท Mac OS เป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ

1 ตรวจสอบวา่ SELPHY เชือ่มตอ่อยู่
กบั Access Point

z	ยนืยนัวา่ Access Point ไดถ้กูระบใุนดา้นลา่ง
ขวาบนหนา้จอหนา้แรก และไอคอนเสาอากาศ
ไมม่กีากบาทสแีดง

2 ไปยงัหนา้ตา่งโตต้อบการพมิพ์
z	เริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วรภ์าพ เลอืกภาพเพือ่

พมิพแ์ละไปทีก่ลอ่งโตต้อบการพมิพ์
z	เลอืก [Canon SELPHY CP1300] เป็น

เครือ่งพมิพป์ลายทาง
3 เลอืกตวัเลอืกการพมิพ์
z	ระบขุนาดกระดาษ ทศิทาง และจ�านวนของ

ส�าเนา
z	เลอืกหนึง่ในขนาดของกระดาษเหลา่นี้

ค�าอธบิายขนาดกระดาษ ขนาดกระดาษ
ขนาด L 89 x 119 mm
ขนาด P โปสการด์
ขนาด C 54 x 86 mm

หากไมส่ามารถเลอืกขนาดเหลา่นีไ้ด ้ใหเ้ลอืกขนาด
กระดาษเป็น [Manage Custom Sizes] และป้อนขนาด
ดว้ยตวัเอง

4 พมิพ์
z	คลกิ [Print] เพือ่พมิพ์
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•	 หากไมม่ ี“Canon SELPHY CP1300” เป็นเครือ่งพมิพใ์น Mac OS ใหเ้พิม่ SELPHY ไปยงั
คอมพวิเตอรต์ามดา้นลา่งนี้

 จาก [System Preferences] เปิด [Printers & Scanners] หรอื [Print & Scan]
 คลกิ [+] ดา้นลา่งรายการ
 เลอืก “Canon SELPHY CP1300”

•	 จ�าเป็นตอ้งพสิจูนว์า่เป็นของแท ้เพือ่หนา้จอการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์น Mac OS จะแสดง
หนา้เว็บของเครือ่งพมิพ ์ล็อคอนิโดยการป้อน ADMIN เป็นชือ่ และ canon เป็นรหสัผา่น
หากคณุเปลีย่นรหสัผา่นหรอืจ�ารหสัผา่นไมไ่ด ้[ลา้งคา่การปรับตัง้] ใน [ตัง้คา่ Wi-Fi] หรอื 
[ลา้งคา่ทัง้หมด] ใน [ตัง้คา่] บน SELPHY เพือ่คนืคา่เป็นรหสัผา่นเริม่ตน้
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การพมิพผ์า่น USB จากคอมพวิเตอร์
คณุสามารถพมิพผ์า่นคอมพวิเตอรโ์ดยการเชือ่มตอ่ SELPHY ไปยงัคอมพวิเตอร์
ดว้ยสาย USB ทีม่จี�าหน่ายทัว่ไป
z	เตรยีมสาย USB ประเภทนี้

- 2.5 เมตร (8.2 ฟตุ) หรอืสัน้กวา่
- ปลายสาย SELPHY: Mini-B

z	ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยู่
z	ใสต่ลบักระดาษทีม่กีระดาษแลว้และตลบัหมกึใน SELPHY (=  16)

การพมิพภ์าพ (Windows)

1 ตดิต ัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
z	เยีย่มชมเว็บไซตด์า้นลา่งนี ้ดาวนโ์หลดอปุกรณ์

เครือ่งพมิพ ์SELPHY CP1300 และคลกิสอง
ครัง้
http://www.canon.com/icpd/

z	ท�าตามค�าแนะน�าทีแ่สดงขึน้เพือ่เสร็จสิน้การตดิ
ตัง้

z	หากหนา้ตา่ง User Account Control แสดงขึน้
มา ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนหนา้จอ

2 เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่
z	บนหนา้จอทีจ่ะเลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก 

[Use with a USB connection] และคลกิ 
[Next]

3 เมือ่หนา้จอทางซา้ยแสดงขึน้
มา ใหเ้ชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบั
คอมพวิเตอร์

z	โปรดแน่ใจวา่ SELPHY ปิดอยู่

http://www.canon.com/icpd/%20
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z	ใชส้าย USB เพือ่เชือ่มตอ่ SELPHY กบั
คอมพวิเตอร์

4 เปิดเครือ่งพมิพเ์พือ่ท�าให้
กระบวนการตดิต ัง้เสร็จสมบรูณ์

z	กดปุ่ ม <q> เพือ่เปิด SELPHY
z	ตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้

5 ไปยงัหนา้ตา่งโตต้อบการพมิพ์
z	เริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วรภ์าพ เลอืกภาพเพือ่

พมิพแ์ละไปทีก่ลอ่งโตต้อบการพมิพ์
z	เลอืก [Canon SELPHY CP1300] เป็น

เครือ่งพมิพป์ลายทาง
6 เลอืกตวัเลอืกการพมิพ์
z	เลอืกขนาดกระดาษทีส่มัพันธก์บัขนาดของ

กระดาษและตลบัหมกึใน SELPHY เลอืกตวั
เลอืกการพมิพแ์บบมขีอบหรอืไมม่ขีอบกบั
ขนาดกระดาษในรายการดว้ย

z	เลอืกทศิทางการพมิพแ์ละจ�านวนของส�าเนา
ตามทีต่อ้งการ

7 พมิพ์

•	 หลกีเลีย่งโหมดสลปีหรอืโหมดสแตนดบ์ายบนคอมพวิเตอรข์องคณุ ขณะทีเ่ชือ่มตอ่ 
SELPHY ผา่น USB หากคอมพวิเตอรเ์ขา้สูโ่หมดสลปีโดย SELPHY เชือ่มตอ่อยูผ่า่น USB 
ใหป้ลกุคอมพวิเตอรโ์ดยไมถ่อดสาย USB ออก หากเรยีกคนืการท�างานลม้เหลว ให ้
รสีตารท์คอมพวิเตอร์

สาย USB แยกจ�าหน่าย
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การพมิพภ์าพ (Mac OS)
คณุสามารถพมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้AirPrint
ขอแนะน�าใหอ้พัเดท Mac OS เป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ

1 เชือ่มตอ่ SELPHY เขา้กบั
คอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

2 ไปยงัหนา้ตา่งโตต้อบการพมิพ์
z	เริม่ตน้ใชง้านซอฟตแ์วรภ์าพ เลอืกภาพเพือ่

พมิพแ์ละไปทีก่ลอ่งโตต้อบการพมิพ์
z	เลอืก [Canon SELPHY CP1300] เป็น

เครือ่งพมิพป์ลายทาง
3 เลอืกตวัเลอืกการพมิพ์
z	ระบขุนาดกระดาษ ทศิทาง และจ�านวนของ

ส�าเนา
z	เลอืกหนึง่ในขนาดของกระดาษเหลา่นี้

ค�าอธบิายขนาดกระดาษ ขนาดกระดาษ
ขนาด L 89 x 119 mm
ขนาด P โปสการด์
ขนาด C 54 x 86 mm

หากไมส่ามารถเลอืกขนาดเหลา่นีไ้ด ้ใหเ้ลอืกขนาด
กระดาษเป็น [Manage Custom Sizes] และป้อนขนาด
ดว้ยตวัเอง

4 พมิพ์
z	คลกิ [Print] เพือ่พมิพ์

•	 หลกีเลีย่งโหมดสลปีหรอืโหมดสแตนดบ์ายบนคอมพวิเตอรข์องคณุ ขณะทีเ่ชือ่มตอ่ 
SELPHY ผา่น USB หากคอมพวิเตอรเ์ขา้สูโ่หมดสลปีโดย SELPHY เชือ่มตอ่อยูผ่า่น USB 
ใหป้ลกุคอมพวิเตอรโ์ดยไมถ่อดสาย USB ออก หากเรยีกคนืการท�างานลม้เหลว ให ้
รสีตารท์คอมพวิเตอร์

สาย USB แยกจ�าหน่าย
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การพมิพผ์า่น USB จากกลอ้ง
คณุสามารถเลอืกภาพดว้ยกลอ้งและพมิพไ์ด ้เมือ่เชือ่มตอ่กบักลอ้งทีใ่ชง้านไดก้บั 
PictBridge (USB)
z	เตรยีมสาย USB ประเภทนี ้

- 2.5 เมตร (8.2 ฟตุ) หรอืสายสัน้กวา่ทีห่าไดท้ัว่ไป 
- สว่นปลายของ SELPHY: ประเภท A

z	ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยู่
z	ใสต่ลบักระดาษทีม่กีระดาษแลว้และตลบัหมกึใน SELPHY (=  16)

1 เชือ่มตอ่ SELPHY กบักลอ้งโดยใช้
สาย USB

2 เปิด SELPHY จากน ัน้เปิดกลอ้ง และ
เขา้โหมดการแสดงภาพ

z	กลอ้งบางรุน่จะแสดงไอคอน 
3 บนกลอ้ง ใหเ้ลอืกภาพและเตรยีม

พมิพ์
z	ใชก้ลอ้งเพือ่เริม่ตน้พมิพ์
z	หลงัพมิพ ์ใหปิ้ด SELPHY และกลอ้งและถอด

สายออก
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การแกไ้ขปญัหา

พลงังาน

ไมส่ามารถเปิด SELPHY ได้
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่เชือ่มตอ่สายไฟและเสยีบเขา้อยา่งถกูตอ้งแลว้ (=  20))
•	 กดปุ่ ม <q> คา้งไวจ้นกวา่จะแสดงหนา้จอเริม่ตน้ (=  20))
•	 เมือ่ใชแ้บตเตอรีแ่พ็ค ดใูหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์และใสเ่ขา้อยา่งถกูตอ้งแลว้

หนา้จอ

หนา้จอแสดงภาพไมแ่สดงออกมา
•	 ในขณะทีห่นา้จอตัง้คา่ภาพตดิบตัรแสดงออกมา ใหก้ดปุ่ ม < > เพือ่แสดงหนา้จอหนา้แรก จาก

นัน้กดปุ่ ม <u><d> เพือ่เลอืก [เลอืกและพมิพ]์ จากนัน้กดปุ่ ม <o>

พมิพภ์าพ

ไมส่ามารถพมิพไ์ด้
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่เปิด SELPHY แลว้ (=  20)
•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสต่ลบักระดาษและหมกึอยา่งถกูตอ้งแลว้ (=  16, =  17)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่แผน่หมกึไมไ่ดห้ลวม (=  16)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่คณุก�าลงัใชก้ระดาษทีไ่ดรั้บการออกแบบมาส�าหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (=  3)
•	 เปลีย่นตลบัหมกึและเตมิกระดาษใหมต่ามจ�าเป็น (=  24)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่คณุก�าลงัใชช้ดุของกระดาษ ตลบักระดาษ และตลบัหมกึทีถ่กูตอ้ง (=  16)

ไมส่ามารถแสดงหรอืพมิพภ์าพบนเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ได้
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ไดใ้สเ่มมโมรีก่ารด์เขา้ไปจนสดุในชอ่งทีถ่กูตอ้ง โดยหนัดา้นทีม่ป้ีายขึน้ (=  22, 23)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบ USB แฟลชไดรฟ์จนสดุแลว้ โดยหนัดา้นทีถ่กูตอ้งขึน้ (=  22)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่รองรับรปูแบบภาพ (=  22)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้สยีบเมมโมรีก่ารด์ทีต่อ้งใชอ้ะแดปเตอรโ์ดยไมใ่สอ่ะแดปเตอร ์(=  22)
•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รปูแบบไดร้องรับแฟลชไดรฟ์ USB (=  78)
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ไมส่ามารถพมิพจ์ากกลอ้งได้
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่กลอ้งของคณุรองรับ PictBridge (=  51, =  67)
•	 เมือ่พมิพผ์า่น USB ใหด้ใูหแ้น่ใจวา่ SELPHY เชือ่มตอ่โดยตรงกบักลอ้งดว้ยสาย USB (=  67)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีข่องกลอ้งของคณุเหลอืประจไุฟฟ้าเพยีงพอ หากแบตเตอรีห่มด ใหเ้ปลีย่น

เป็นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไวเ้ต็มหรอืกอ้นใหม่
•	 ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB จาก SELPHY

ไมส่ามารถพมิพจ์ากคอมพวิเตอรไ์ด้
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งแลว้ (=  64)
•	 ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยู่
•	 เมือ่พมิพผ์า่น Wi-Fi ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทัง้ SELPHY และคอมพวิเตอรเ์ชือ่มตอ่กบั Access 

Point อยา่งถกูตอ้ง (=  55)
•	 เมือ่พมิพผ์า่น USB ใหด้ใูหแ้น่ใจวา่ SELPHY เชือ่มตอ่โดยตรงกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB 

(=  64) เครือ่งพมิพอ์าจท�างานไมถ่กูตอ้งหากเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรผ์า่นทาง USB hub
•	Windows: ดใูหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพไ์มไ่ดอ้อฟไลน ์หากเป็นเชน่นัน้ ใหค้ลกิขวาทีไ่อคอน

เครือ่งพมิพแ์ลว้ท�าใหเ้ครือ่งพมิพอ์อนไลน์
•	Mac OS: ดใูหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้พิม่ SELPHY ไปทีร่ายการเครือ่งพมิพ ์(=  62, 66) หากไมอ่ยูใ่น

รายการ ใหเ้พิม่ SELPHY ไปทีค่อมพวิเตอรต์ามดา้นลา่งนี้
1. จาก [System Preferences] เปิด [Printers & Scanners] หรอื [Print & Scan]
2. คลกิ [+] ใตร้ายการ
3. เลอืก “Canon SELPHY CP1300”

วนัที/่หมายเลขไฟลจ์ะหายไป เมือ่พมิพจ์ากเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ 
USB
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่ SELPHY ใหพ้มิพว์นัทีห่รอืหมายเลขไฟลแ์ลว้ (=  43) โปรดทราบวา่การตัง้

คา่ทีเ่ป็นสเีทาบนหนา้จอ [ตัง้คา่การพมิพ]์ ไมส่ามารถตัง้คา่ได ้
โปรดทราบวา่ในการพมิพแ์บบ DPOF การพมิพว์นัที/่หมายเลขไฟล ์จะถกูก�าหนดบนกลอ้ง

วนัที/่หมายเลขไฟลจ์ะหายไปเมือ่พมิพจ์ากกลอ้ง
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ไดเ้พิม่วนัที/่หมายเลขไฟลบ์นกลอ้งแลว้ โปรดทราบวา่ดว้ยการตัง้คา่กลอ้งมาตรฐาน 

จะใชก้ารตัง้คา่วนัที/่หมายเลขไฟลบ์น SELPHY
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คณุภาพการพมิพแ์ย่
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่แผน่หมกึและกระดาษไมม่คีราบเป้ือนหรอืฝุ่ น
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ภายในของ SELPHY ไมม่ฝีุ่ น (=  80)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่หียดน�้าควบแน่นกอ่ตวัอยูใ่น SELPHY (=  80)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ SELPHY อยูห่า่งจากแหลง่คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าหรอืสนามแมเ่หล็กก�าลงัสงู

สทีีพ่มิพไ์มต่รงกนักบัสที ีแ่สดง
•	 สจีะถกูพมิพใ์นวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัโดยเครือ่งพมิพแ์ละอปุกรณท์ีแ่สดง สอีาจดแูตกตา่งกนัขึน้อยู่

กบัความเขม้และอณุหภมูขิองสขีองแสงในสิง่แวดลอ้มการดหูนา้จอนัน้ ตลอดจนการปรับเทยีบ
สหีนา้จอดว้ย

ภาพแตล่ะภาพถกูพมิพแ์บบลดขนาด ดว้ยต�าแหนง่เคา้โครงหนึง่รายการ
เทา่น ัน้
•	 เปลีย่นการตัง้คา่ [จัดหนา้กระดาษ] (=  41) เมือ่เคา้โครงใน [จัดหนา้กระดาษ] เลอืกเป็นอยา่ง

อืน่ทีไ่มใ่ช ่[1ภาพ] อยู ่ภาพแตล่ะภาพจะถกูพมิพเ์ป็นต�าแหน่งเคา้โครงหนึง่รายการตอ่หนา้หาก
คณุพมิพจ์ากกลอ้งหรอือปุกรณอ์ืน่ทีส่ามารถสง่ภาพไดค้รัง้ละหนึง่ภาพ

ใชเ้วลาพมิพน์านเกนิไป
•	 SELPHY จะพักการพมิพไ์วช้ัว่คราวหากมอีณุหภมูเิกนิก�าหนด นีไ่มไ่ดบ้ง่บอกวา่เป็นปัญหา รอ

จนกวา่เครือ่งพมิพจ์ะเย็นลง ในระหวา่งการพมิพแ์บบตอ่เนือ่ง ในสิง่แวดลอ้มทีร่อ้น หรอืหาก
ภายในของเครือ่งพมิพร์อ้นเนือ่งจากชอ่งระบายอากาศดา้นหลงั (=  12) ถกูปิดกัน้ SELPHY อาจ
หยดุพมิพช์ัว่คราว ท�าใหใ้ชเ้วลาพมิพน์านขึน้

•	 การพมิพอ์าจใชเ้วลานานขึน้เล็กนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มในการพมิพ ์หากเป็นเชน่นัน้ ลอง
พมิพใ์นวธิทีีต่า่งออกไป จากเมมโมรีก่ารด์ ผา่น Wi-Fi หรอืผา่น USB

ไมส่ามารถยกเลกิการพมิพ์
•	 การพมิพก์�าลงัด�าเนนิการ ไมว่า่จากสมารท์โฟน กลอ้ง หรอืคอมพวิเตอรจ์ะไมส่ามารถยกเลกิได ้

จาก SELPHY โดยการใชปุ้่ ม <v> ใชอ้ปุกรณท์ีค่ณุก�าลงัพมิพ ์เพือ่หยดุการพมิพ์

กระดาษ

กระดาษไมพ่อดกีบัตลบั
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่กระดาษมขีนาดเดยีวกนักบัตลบักระดาษ (=  3)
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ปญัหาการป้อนกระดาษหรอืเกดิกระดาษตดิอยูเ่ป็นประจ�า
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่ใสก่ระดาษและตลบัอยา่งถกูตอ้ง (=  16, 17)
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่มกีระดาษนอ้ยกวา่ 19 แผน่ในตลบั
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่มงีานพมิพ ์19 รายการหรอืมากกวา่นัน้ทีย่งัไมไ่ดเ้กบ็ออกในตลบักระดาษ
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่คณุก�าลงัใชก้ระดาษทีไ่ดรั้บการออกแบบมาส�าหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (=  3)

ไมส่ามารถพมิพเ์ป็นจ�านวนทีถ่กูตอ้งได ้(เหลอืกระดาษทีไ่มไ่ดใ้ชห้ลงัจาก
หมกึหมด)
•	 อาจมกีระดาษทีย่งัไมไ่ดพ้มิพเ์หลอือยู ่หากหมกึหมดขณะพมิพ์

กระดาษตดิ
•	 หากมกีระดาษโผลอ่อกมาจากชอ่งสง่ออกกระดาษทีด่า้นหนา้หรอืดา้นหลงั (=  12) ใหด้งึออก

มาอยา่งระมดัระวงั หากคณุไมส่ามารถเอากระดาษออกมาไดโ้ดยการคอ่ยๆ ดงึออก หา้มใชแ้รงดงึ
ออกมา ใหปิ้ดเครือ่งพมิพแ์ลว้เปิดใหม ่ท�าซ�้าจนกวา่กระดาษจะถกูสง่ออกมา หากคณุปิดเครือ่งพมิพ์
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจในขณะทีพ่มิพ ์ใหเ้ปิดเครือ่งอกีครัง้แลว้รอจนกวา่กระดาษจะถกูสง่ออกมา หากไม่
สามารถเอากระดาษตดิออกได ้ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้ อยา่พยายาม
เอากระดาษตดิออกโดยใชก้�าลงั อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายได ้

Wi-Fi
อยา่ใชเ้ครือ่งพมิพใ์กลก้บัแหลง่รบกวนสญัญาณ Wi-Fi เชน่ เตาไมโครเวฟ, 
อปุกรณ ์Bluetooth หรอือปุกรณอ์ืน่ทีท่�างานบนชอ่งความถี ่2.4 GHz

SSID (ชือ่เครอืขา่ย) ของเครือ่งพมิพไ์มแ่สดงเมือ่เชือ่มตอ่กบักลอ้งหรอื
สมารท์โฟน
•	 ใหเ้ลอืก [การเชือ่มตอ่โดยตรง] (=  47, 52) เป็นวธิกีารเชือ่มตอ่
•	 ใหเ้ครือ่งพมิพอ์ยูใ่กลก้บักลอ้งหรอืสมารท์โฟนตลอดเวลาโดยไมม่วีตัถขุวาง

Access Point ไมแ่สดงในเครือ่งพมิพ ์ 
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บั Access Point ได้
•	 เลอืก [ผา่นเครอืขา่ย Wi-Fi] (=  55) เป็นวธิกีารเชือ่มตอ่
•	 ตรวจสอบวา่ Access Point เปิดอยูแ่ละพรอ้มส�าหรับการสือ่สาร ส�าหรับค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีาร

ตรวจสอบ ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้อง Access Point
•	 หากมหีลาย Access Point แตอ่นัทีต่อ้งการไมอ่ยูใ่นรายการ ใหเ้ชือ่มตอ่โดยใช ้WPS (=  55) 

หรอืโดยการเลอืก [ตัง้คา่แบบแมนนวล] เมือ่เชือ่มตอ่ผา่น Access Point (=  58)
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•	 ใหเ้ครือ่งพมิพอ์ยูใ่กลก้บั Access Point โดยไมม่วีตัถขุวาง
•	 ตรวจสอบวา่รหสัผา่นถกูตอ้ง แลว้ลองเชือ่มตอ่อกีครัง้
•	 ตรวจสอบวา่ชอ่งสญัญาณ Access Point อยูร่ะหวา่ง 1-11 แนะน�าใหร้ะบชุอ่งสญัญาณในระยะนี้

ดว้ยตวัเอง แทนทีจ่ะใหต้ัง้ชอ่งสญัญาณโดยอตัโนมตั ิส�าหรับค�าแนะน�าเกีย่วกบัการตรวจสอบหรอื
การปรับการตัง้คา่ ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้อง Access Point

•	 หาก Access Point กรองการสือ่สารโดยทีอ่ยู ่MAC หรอื IP ใหบ้นัทกึขอ้มลูเครือ่งพมิพท์ีแ่สดง
เมือ่คณุตรวจสอบการตัง้คา่ (=  53) ลงใน Access Point  
ส�าหรับค�าแนะน�าเกีย่วกบัการตรวจสอบหรอืการปรับการตัง้คา่ ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้อง Access Point

•	 ในเครอืขา่ย WEP ทีไ่มม่ ีDHCP ใหต้ัง้คา่ทีอ่ยู ่IP ดว้ยตนเอง (=  53)

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi
•	 ใหล้องเริม่ตน้การท�างานของ SELPHY ใหม ่หากยงัคงไมส่ามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ได ้ใหต้รวจ

สอบการตัง้คา่ของ Access Point หรอือปุกรณอ์ืน่ส�าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi
•	 หากไมส่ามารถเชือ่มตอ่แบบ WPS ใหล้องเชือ่มตอ่โดยการใช ้[คน้หา Access Point] (=  58) 

หรอืโดยการเลอืก [ตัง้คา่แบบแมนนวล] เมือ่เชือ่มตอ่ผา่น Access Point (=  58)

สามารถเชือ่มตอ่กบั Access Point แตไ่มส่ามารถพมิพไ์ด้
•	 ถอดเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยู่
•	 ไมส่ามารถพมิพไ์ดเ้มือ่เครือ่งพมิพก์�าลงัพมิพง์านจากอปุกรณอ์ืน่อยู ่หรอืเมือ่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่

อยูก่บักลอ้ง
•	 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้ง สมารท์โฟน หรอืคอมพวิเตอรท์ีค่ณุก�าลงัใชพ้มิพเ์ชือ่มตอ่กบั Access 

Point เดยีวกนักบั SELPHY
•	 ตรวจสอบรหสัผา่นของ Access Point แลว้ลองเชือ่มตอ่อกีครัง้ (=  52)
•	 หากขอ้ความแสดงขึน้มาหลงัจากคณุป้อนรหสัผา่นทีถ่กูตอ้งและกดปุ่ ม <o> (=  59) ใหต้รวจ

สอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชฟั้งกช์ัน่การท�างานของเซริฟ์เวอร ์DHCP ใน Access Point อยู ่และตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ใน SELPHY เชน่ ทีอ่ยู ่IP ถกูตอ้ง (=  53)

•	 ตรวจสอบการตัง้คา่ Access Point เพือ่ยนืยนัวา่การสือ่สารระหวา่งอปุกรณไ์ดรั้บอนุญาต
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ใชเ้วลาพมิพน์านเกนิไป หรอืสญูเสยีการเชือ่มตอ่ Wi-Fi
•	 อยา่ใชเ้ครือ่งพมิพใ์กลก้บัแหลง่รบกวนสญัญาณ Wi-Fi เชน่ เตาไมโครเวฟ, อปุกรณ ์Bluetooth 

หรอือปุกรณอ์ืน่ทีท่�างานบนชอ่งความถี ่2.4 GHz  
โปรดทราบวา่ถงึแมว้า่ในขณะที ่[ ] หรอื [ ] แสดงอยู ่การสง่ผา่นภาพกอ็าจใชเ้วลาพอสมควร

•	 ในการเชือ่มตอ่โดยตรง (=  48, 51) ใหเ้ครือ่งพมิพอ์ยูใ่กลก้บักลอ้งหรอืสมารท์โฟนโดยไมม่วีตัถุ
ขวาง

•	 ในการเชือ่มตอ่ผา่น Access Point (=  55) ใหเ้ครือ่งพมิพอ์ยูใ่กลก้บั Access Point โดยไมม่วีตัถุ
ขวาง

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi จากคอมพวิเตอรไ์ด้
•	 ดใูหแ้น่ใจวา่คณุไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งใน Windows อยา่งถกูตอ้งแลว้
•	 ใน Windows ใหเ้ปิดใชง้าน [Network Discovery]
•	 เพิม่ SELPHY เป็นเครือ่งพมิพส์�าหรับคอมพวิเตอรใ์น Mac OS (=  62)

ขอ้ความแสดงขึน้มาเมือ่เชือ่มตอ่กลอ้งหรอืสมารท์โฟน
•	 สามารถเชือ่มตอ่อปุกรณไ์ด ้8 เครือ่งในครัง้เดยีว โดยการใช ้[การเชือ่มตอ่โดยตรง] และที่

อยู ่IP สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณถ์งึ 32 เครือ่ง การพยายามเชือ่มตอ่กบัอปุกรณม์ากกวา่ 8 จะ
ท�าใหข้อ้ความแสดงขึน้มา ในกรณีนี ้ใหต้ดัการเชือ่มตอ่ของอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูช่ ิน้หนึง่ กดปุ่ ม 
<o> บนเครือ่งพมิพเ์พือ่ลา้งขอ้ความ จากนัน้เชือ่มตอ่อปุกรณท์ีจ่ะท�าการเชือ่มตอ่ใหมเ่ขา้กบั
เครือ่งพมิพ ์หากไมส่ามารถตดัการเชือ่มตอ่อปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูไ่ด ้ใหปิ้ดเครือ่งพมิพช์ัว่ขณะเพือ่
ตดัการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณท์กุชิน้ จากนัน้เปิดเครือ่งพมิพข์ึน้อกีครัง้

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดระบถุงึปัญหาของ SELPHY หากขอ้ความแสดงขอ้
ผดิพลาดรวมอยูใ่นเคล็ดลบัการแกไ้ขปัญหา ใหท้�าตามค�าแนะน�า หากมเีฉพาะ
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้มา ใหท้�าตามขอ้เสนอแนะใน “การแกไ้ข
ปัญหา” (=  68)
หากยงัมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

•	 หากเกดิปัญหาในขณะทีเ่ชือ่มตอ่ SELPHY เขา้กบัอปุกรณอ์ืน่ อาจมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิ
พลาดปรากฏขึน้มาบนอปุกรณอ์ืน่ดว้ยเชน่กนั ใหต้รวจสอบทัง้ SELPHY และอปุกรณ์
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ภาคผนวก

การพมิพโ์ดยไมเ่สยีบปล ัก๊ไฟ
การพมิพใ์นทีท่ีไ่มม่เีตา้จา่ยไฟ ใหใ้ชแ้บตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-CP2LH (แยกจ�าหน่าย) 
หากชารจ์แบตเตอรีเ่ต็ม จะสามารถพมิพก์ระดาษขนาดโปสการด์ไดไ้มเ่กนิ 54 
แผน่*
* ตามการทดสอบของแคนนอน อาจแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการพมิพ์

การตดิแบตเตอรีแ่พ็ค

1 ถอดฝาทีปิ่ดชอ่งใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค 
ออก

z	กดสวติซล์งตามทศิทางของลกูศร ( ) ดงึฝา
ปิดออก ( ) เพือ่ถอดออก

2 ถอดฝาปิดข ัว้แบตเตอรีอ่อก

3 ใสแ่บตเตอรีแ่พ็ค
z	เลือ่นขัว้ปลายตามทศิทางลกูศร ( ) และใส่

ปลายอกีดา้น ( ) จนกระทัง่คลกิเขา้ที่

•	 รองรับแบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-CP2L (แยกจ�าหน่าย) เชน่กนั หากชารจ์แบตเตอรีเ่ต็ม จะ
สามารถพมิพไ์ดไ้มเ่กนิ 36 แผน่* ของกระดาษขนาดโปสการด์ 
* ตามการทดสอบของแคนนอน อาจแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการพมิพ์

ชอ่งระบายอากาศ
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การชารจ์แบตเตอรีแ่พ็คกอ่นใช้
z	เมือ่ไดเ้สยีบ SELPHY เขา้ไป (=  20) การชารจ์ไฟจะเริม่ขึน้ และ [ ] จะ

กะพรบิอยูบ่นหนา้จอ
z	หลงัจากการชารจ์ไฟทีจ่ะเสร็จสิน้ภายในประมาณสีช่ัว่โมง (ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง) 

[ ] จะไมแ่สดงอกี
z	SELPHY จะสามารถใชไ้ดถ้งึแมใ้นขณะที ่[ ] กะพรบิอยู ่ดว้ยการเปิดเครือ่ง 

(=  20) อยา่งไรกต็าม การชารจ์กจ็ะหยดุลง เมือ่ปิด SELPHY [ ] จะกลบัมา
กะพรบิและชารจ์ไฟเหมอืนเดมิ

•	 ส�าหรับขอ้ควรระวงัในการใชแ้บตเตอรี ่ใหด้คููม่อืผูใ้ชใ้นเรือ่งของแบตเตอรี่
•	 เมือ่ [ ] แสดงขึน้ กอ่นการชารจ์ แน่ใจวา่ SELPHY อยูใ่นแวดลอ้มทีอ่ณุหภมูใินการ

ท�างาน (=  78) และไดป้รับอณุหภมูแิวดลอ้ม
•	 เมือ่ [ ] แสดงขึน้เป็นสแีดง แบตเตอรีแ่พ็คไดถ้งึระดบัทีห่มดอายกุารใชง้านแลว้ ซือ้

แบตเตอรีแ่พ็คใหม่
•	 [ ] ทีแ่สดงขึน้สามารถเอาออกได ้โดยการกดปุ่ มใดกไ็ดค้า้งไว ้นอกจากปุ่ ม <q> 

อยา่งนอ้ย 3 วนิาท ี[ ] จะแสดงขึน้เป็นเวลาประมาณ 10 วนิาท ีหากคณุกดปุ่ มใด
กต็ามนอกจาก <q> ขณะทีห่นา้จอดบั และแบตเตอรีแ่พ็คก�าลงัชารจ์
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การเก็บรกัษางานพมิพ์
•	ในการเอากระดาษสว่นเกนิออกจากขอบของงาน

พมิพ ์ใหพั้บกระดาษตามรอยปรแุลว้ฉีกขอบออก
•	เมือ่เขยีนบนงานพมิพ ์ใหใ้ชป้ากกาหมกึน�้ามนั
•	ในการป้องกนัการผดิเพีย้นของส ีอยา่เกบ็งานพมิพไ์วใ้น

ทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูเกนิ 40 °C (104 °F) ในทีช่ ืน้หรอืเต็มไป
ดว้ยฝุ่ น หรอืในทีท่ีโ่ดนแสงอาทติยโ์ดยตรง

•	และยงัตอ้งหลกีเลีย่งการกระท�าตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการผดิเพีย้นของ
ส ีการซดีจาง และการเลอะเลอืน: การแปะเทปลงบนพืน้ผวิทีพ่มิพ ์การใหพ้ืน้ผวิ
ทีพ่มิพส์มัผัสกบัไวนลีหรอืพลาสตกิ การใชแ้อลกอฮอลห์รอืตวัท�าละลายกบัพืน้
ผวิทีพ่มิพ ์หรอืการปลอ่ยใหพ้ืน้ผวิทีพ่มิพถ์กูกดทบักบัพืน้ผวิหรอืวตัถอุืน่เป็นเวลา
นาน

•	เมือ่เกบ็รักษางานพมิพไ์วใ้นอลับัม้ ใหเ้ลอืกอลับัม้ทีม่แีผน่ปิดภาพท�าจากไนลอ่น 
โพลโีพรพลีนี หรอืเซลโลเฟน

•	 สอีาจเปลีย่นไปตามกาลเวลา หรอืขึน้อยูก่บัสภาพการเกบ็รักษา แคนนอนไมส่ามารถรับ
ผดิชอบตอ่การผดิเพีย้นของสี

หลงัจากการพมิพ์
 ปิด SELPHY (=  20) แลว้เอาเมมโมรีก่ารด์หรอืแฟลชไดรฟ์ USB ทัง้หมดออก
 ลดหนา้จอลงเพือ่เกบ็
 ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตา้จา่ยไฟแลว้ถอดปลั๊กอะแดปเตอรอ์อกจาก SELPHY

•	 หากอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพคยงัคงอุน่อยู ่ใหร้อจนกวา่จะเย็นกอ่นจะน�าไปเกบ็
 ถอดตลบักระดาษออกแลว้ปิดฝาปิดสว่นตลบักระดาษ ปลอ่ยกระดาษทีเ่หลอืทัง้หมดไวใ้นตลบั

กระดาษ และเกบ็ตลบัไวใ้นทีม่ดื เย็น และแหง้ ใหห้า่งจากฝุ่ น
•	 ปลอ่ยตลบัหมกึไวใ้น SELPHY
•	 เก็บ SELPHY ในทีแ่บนราบ ใหห้า่งจากแสงอาทติยแ์ละฝุ่ น ฝุ่ นทีเ่ขา้ไปภายใน SELPHY 

อาจกอ่ใหเ้กดิแถบสขีาวบนภาพหรอืท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายได ้

•	 เก็บตลบัหมกึทีเ่หลอืไวใ้นบรรจภุณัฑเ์ดมิหรอืในถงุ ใหห้า่งจากแสงอาทติยแ์ละฝุ่ น
•	 เก็บตลบักระดาษหรอืตลบัหมกึทัง้หมดทีไ่มไ่ดใ้ชไ้วใ้นบรรจภุณัฑท์ีย่งัไมไ่ดเ้ปิด ใหห้า่ง

จากแสงอาทติย์
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
วธิกีารพมิพ์ การถา่ยโอนความรอ้นเพือ่ระเหดิส ี(พรอ้มเคลอืบผวิ)
ความละเอยีด 300 x 300 dpi
การไลส่ ี 256 โทนตอ่สี
หมกึ หมกึสเีฉพาะ (Y/M/C/เคลอืบผวิ)
กระดาษ โปสการด์ (กระดาษพมิพภ์าพ), L (กระดาษพมิพภ์าพ) และ

ขนาดการด์ (กระดาษพมิพภ์าพ, ป้ายแบบเต็มหนา้, 8 ป้าย
ตอ่แผน่ และป้ายจัตรัุส)

ขนาดกระดาษ มขีอบทีเ่ป็นรู ไมม่ขีอบทีเ่ป็นรู
โปสการด์

ขนาด L

การด์

ป้ายแบบเต็มหนา้

ป้ายแบบ 8ป้ายตอ่แผน่

ป้ายจัตรัุส

100.0 x 177.0 มม. 
(3.94 x 6.97 นิว้)
89.0 x 148.0 มม. 
(3.50 x 5.83 นิว้)
83.0 x 86.0 มม. 
(3.27 x 3.39 นิว้)
54.0 x 86.0 มม. 
(2.13 x 3.39 นิว้)
22.0 x 17.3 มม. 
(0.87 x 0.68 นิว้)
54.0 x 54.0 มม. 
(2.13 x 2.13 นิว้)

100.0 x 148.0 มม. 
(3.94 x 5.83 นิว้)
89.0 x 119.0 มม. 
(3.50 x 4.69 นิว้)
54.0 x 86.0 มม. 
(2.13 x 3.39 นิว้)
–

–

–

ความเร็วการพมิพ*์1

โปสการด์
ขนาด L
การด์

ประมาณ 47 วนิาที
ประมาณ 39 วนิาที
ประมาณ 27 วนิาที

(ประมาณ 58 วนิาท)ี*2

(ประมาณ 49 วนิาท)ี*2

(ประมาณ 32 วนิาท)ี*2

ระบบการป้อน ป้อนอตัโนมตัจิากตลบักระดาษ
ระบบการสง่ออก สง่ออกอตัโนมตัไิปยงัตลบักระดาษ
หนา้จอ หนา้จอส ีLCD TFT 3.2" แบบลาดเอยีง
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การเชือ่มตอ่
Hi-Speed USB พอรต์ Type A ส�าหรับอปุกรณท์ีใ่ชง้านไดก้บั PictBridge

พอรต์ Mini-B ส�าหรับคอมพวิเตอร์
เมมโมรีก่ารด์ SD, SDHC, SDXC, miniSD*3, miniSDHC*3, microSD*3, 

microSDHC*3 และ microSDXC*3

LAN แบบไรส้าย มาตรฐาน: IEEE 802.11b/g
ชอ่งสญัญาณทีร่องรับ:  1 – 11
โหมดการสือ่สาร:   โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน*4

การสง่ผา่น:  DSSS (IEEE 802.11b) และ OFDM 
(IEEE 802.11g)

ความปลอดภยั:  ไมม่กีารรักษาความปลอดภยั, WEP, 
WPA-PSK (AES/TKIP) และ WPA2-PSK 
(AES/TKIP)

แฟลชไดรฟ์ USB เฉพาะรปูแบบ FAT หรอื exFAT
อณุหภมูใินการท�างาน 5 – 40 °C (41 – 104 °F)
ความชืน้ในการท�างาน 20 – 80%
พลงังาน อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค รุน่ CA-CP200 B

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-CP2LH (แยกจ�าหน่าย)
การใชไ้ฟฟ้า 60 วตัต ์หรอืนอ้ยกวา่ (สแตนดบ์าย: 4 วตัต ์หรอืนอ้ยกวา่)
ขนาด 180.6 x 63.3 x 135.9 มม. (7.11 x 2.49 x 5.35 นิว้)
น�า้หนกั (เฉพาะตวัเครือ่งพมิพ)์ ประมาณ 860 กรัม (1.90 ปอนด)์

*1 จากสว่นทีเ่ริม่พมิพส์เีหลอืงจนกระทัง่สง่ออก
*2 เวลาในวงเล็บเป็นเวลาหลงัจากเลอืกรปูแบบ [การเคลอืบผวิภาพ] (1 – 3) แลว้
*3 จ�าเป็นตอ้งใชอ้ะแดปเตอรเ์ฉพาะตวัเพิม่เตมิ
*4 รองรับ Wi-Fi Protected Setup
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อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าแบบคอมแพค รุน่ CA-CP200 B
กระแสไฟเขา้ 100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1.0 A (100 V) – 0.6 A (240 V)
กระแสไฟออก 24 V DC, 1.8 A
อณุหภมูใินการท�างาน 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

แบตเตอรีแ่พ็ค รุน่ NB-CP2LH (แยกจ�าหนา่ย)
ชนดิ แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ซ�้าได ้
แรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบุ 22.2 V DC
ความจทุีร่ะบุ 1290 mAh
รอบการชารจ์ ประมาณ 300 ครัง้
อณุหภมูใินการท�างาน 5 – 40 °C (41 – 104 °F)

•	ขอ้มลูทัง้หมดขึน้อยูก่บัการทดสอบของแคนนอน
•	ขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งพมิพห์รอืรปูลกัษณอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ให ้

ทราบ
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การจดัการและการบ�ารงุรกัษา
•	อยา่ใหเ้ครือ่งพมิพไ์ดรั้บแรงมากเกนิไป ซึง่อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพเ์สยีหายหรอื

ท�าใหก้ระดาษตดิ
•	อยา่ใหเ้ครือ่งพมิพส์มัผัสกบัยาฆา่แมลงหรอืสารระเหยอืน่ๆ นอกจากนัน้ อยา่เก็บ

เครือ่งพมิพไ์วใ้กลก้บัผลติภณัฑท์ีท่�าจากยาง ไวนลี หรอืพลาสตกิเป็นเวลานาน 
ซึง่อาจท�าใหต้วัเครือ่งภายนอกเสยีรปูได ้

•	หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิหยดน�้าควบแน่นบนเครือ่งพมิพ ์ซึง่อาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่เคลือ่น
ยา้ยเครือ่งพมิพจ์ากสภาพแวดลอ้มทีเ่ย็นมายงัสภาพแวดลอ้มทีอุ่น่ ใสเ่ครือ่งพมิพ์
ไวใ้นถงุพลาสตกิทีปิ่ดผนกึและปลอ่ยใหเ้ครือ่งปรับตวัเขา้กบัอณุหภมูใิหมก่อ่น
ทีจ่ะเอาออกจากถงุ หากเกดิหยดน�้าควบแน่น ใหป้ลอ่ยใหเ้ครือ่งพมิพแ์หง้ตาม
ธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้งกอ่นทีจ่ะใชอ้กีครัง้

•	เมือ่เครือ่งพมิพม์ฝีุ่ นเกาะ ใหเ้ชด็ดว้ยผา้นุ่มแหง้
•	หากชอ่งระบายอากาศ (=  12) มฝีุ่ นเกาะ ใหถ้อดตลบัหมกึออก (=  24) กอ่นที่

จะเชด็ฝุ่ น เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นหลดุเขา้ไปดา้นในและสง่ผลตอ่คณุภาพงานพมิพ์

•	 หา้มเชด็เครือ่งพมิพด์ว้ยตวัท�าละลาย เชน่ เบนซนิหรอืทนิเนอร ์หรอืสารซกัลา้งทีเ่ป็น 

กลาง ซึง่อาจท�าใหต้วัเครือ่งผดิรปูรา่งหรอืลอกได ้
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เครือ่งหมายการคา้และสทิธิอ์นญุาต
•	Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด

ทะเบยีนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ
•	Macintosh และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ทีจ่ดทะเบยีน

ในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
•	App Store, iPhone, iPad และ AirPrint เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.
•	โลโก ้SDXC เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ SD-3C, LLC.
•	Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™ 

เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance
•	เครือ่งหมายการคา้อืน่ทัง้หมดเป็นของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้นัน้ๆ
•	อปุกรณน์ีใ้ชเ้ทคโนโลย ีexFAT ทีไ่ดรั้บสทิธกิารใชง้านจาก Microsoft
•	Portions	of	the	code	used	in	this	firmware	are	based	in	part	on	the	work	
of	the	Independent	JPEG	Group.

•	Based on XySSL:  Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine Copyright 
(C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> All 
rights reserved.

ขอ้สงวนสทิธิ์
•	ไมอ่นุญาตใหพ้มิพซ์�้า ถา่ยโอน หรอืจัดเกบ็สว่นใดๆ ของคูม่อืนีใ้นระบบรับขอ้มลู

โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากแคนนอน
•	แคนนอนสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเนือ้หาของคูม่อืนีเ้มือ่ใดกไ็ดโ้ดยไมต่อ้ง

แจง้ลว่งหนา้
•	ภาพประกอบและภาพหนา้จอในคูม่อืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจากอปุกรณจ์รงิเล็กนอ้ย
•	แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชง้านผลติภณัฑอ์ยา่ง

ไมถ่กูตอ้ง ถงึแมว้า่ปฏบิตัติามรายการขา้งตน้แลว้กต็าม
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ขอ้ควรระวงัส�าหรบั Wi-Fi (LAN แบบไรส้าย)
•	ประเทศและภมูภิาคทีอ่นุญาตใหใ้ช ้WLAN

- มบีางประเทศและภมูภิาคทีห่า้มใช ้WLAN และการใชอ้ยา่งผดิกฎหมายอาจน�า
ไปสูบ่ทลงโทษภายใตข้อ้บงัคบัในประเทศหรอืในทอ้งถิน่ เพือ่หลกีเลีย่งการ
ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั WLAN เยีย่มชมเว็บไซตแ์คนนอนเพือ่ตรวจสอบวา่พืน้ทีใ่ดบา้งที่
อนุญาตใหใ้ชง้าน 
โปรดทราบวา่แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ปัญหาทีเ่กดิจากการใช ้WLAN 
ในประเทศและภมูภิาคอืน่

•	การปฏบิตัขิอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนีอ้าจน�าไปสูบ่ทลงโทษทางกฎหมาย:
- การปรับเปลีย่นหรอืดดัแปลงผลติภณัฑ์
- ดงึป้ายรับรองออกจากผลติภณัฑ์

•	ตามขอ้บงัคบัการแลกเปลีย่นและการคา้ระหวา่งประเทศ การอนุญาตสง่ออก 
(หรอืการอนุญาตท�าธรุกรรมบรกิาร) จากรัฐบาลญีปุ่่ นถอืเป็นสิง่จ�าเป็นตอ่การสง่
ออกทรัพยากรหรอืการบรกิารเชงิกลยทุธ ์(รวมถงึผลติภณัฑน์ี)้ ออกนอกประเทศ
ญีปุ่่ น

•	เพราะผลติภณัฑช์นดินีใ้ชซ้อฟตแ์วรก์ารเขา้รหสัของอเมรกิาจงึตกอยูภ่ายใต ้
ขอ้ก�าหนดควบคมุการสง่ออกแหง่สหรัฐอเมรกิา และไมส่ามารถสง่ออกหรอืซือ้
เขา้ไปยงัประเทศทีส่ัง่หา้มการคา้กบัสหรัฐอเมรกิา

•	โปรดแน่ใจวา่คณุไดบ้นัทกึการตัง้คา่ระบบ LAN แบบไรส้ายทีใ่ช ้ 
การตัง้คา่ระบบ LAN แบบไรส้ายทีบ่นัทกึลงในผลติภณัฑน์ีอ้าจถกูเปลีย่นแปลง
หรอืถกูลบเนือ่งจากผลติภณัฑท์�างานไมถ่กูตอ้ง ผลจากคลืน่วทิยหุรอืไฟฟ้า
สถติย ์หรอือบุตัเิหต ุหรอืความผดิพลาด โปรดแน่ใจวา่คณุไดบ้นัทกึการตัง้คา่
ระบบ LAN แบบไรส้ายเพือ่เป็นการระวงัไวล้ว่งหนา้ โปรดทราบวา่แคนนอนจะไม่
รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืการสญูเสยีรายไดอ้นั
เนือ่งมาจากการเสือ่มสภาพหรอืการเลอืนหายของเนือ้หา

•	เมือ่สง่ตอ่ผลติภณัฑน์ีไ้ปยงัผูอ้ืน่ ขาย หรอืสง่ซอ่ม โปรดแน่ใจวา่ไดบ้นัทกึการตัง้
คา่ระบบ LAN แบบไรส้ายและรเีซต็ผลติภณัฑเ์ป็นการตัง้คา่มาตรฐาน (ลบการตัง้
คา่) หากจ�าเป็น

•	แคนนอนจะไมช่ดเชยความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการสญูหายหรอืผลติภณัฑถ์กู
ลกัขโมย  
แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีเ่กดิจากการเขา้ถงึ
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการใชอ้ปุกรณเ์ป้าหมายทีบ่นัทกึลงในผลติภณัฑน์ีเ้นือ่ง
มาจากการสญูหายหรอืผลติภณัฑถ์กูลกัขโมย
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•	โปรดแน่ใจวา่ คณุใชผ้ลติภณัฑน์ีต้ามทีคู่ม่อืแนะน�า  
โปรดแน่ใจวา่ คณุใชฟั้งกช์ัน่ระบบ LAN แบบไรส้ายของผลติภณัฑน์ีต้ามค�า
แนะน�าในคูม่อืฉบบันี ้แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืความสญูเสยี 
หากฟังกช์ัน่และผลติภณัฑถ์กูใชด้ว้ยวธิอีืน่นอกเหนอืจากทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืนี้

•	อยา่ใชฟั้งกช์ัน่ระบบ LAN แบบไรส้ายของผลติภณัฑน์ีใ้กลอ้ปุกรณท์างการแพทย์
หรอือปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่ๆ  
การใชฟั้งกช์ัน่ระบบ LAN แบบไรส้ายใกลก้บัอปุกรณท์างการแพทยห์รอือปุกรณ์
ไฟฟ้าอืน่ๆ อาจสง่ผลตอ่การท�างานของอปุกรณด์งักลา่ว

ขอ้ควรระวงัการรบกวนจากคลืน่วทิยุ
ผลติภณัฑน์ีอ้าจถกูรบกวนจากอปุกรณอ์ืน่ซึง่ปลอ่ยคลืน่วทิย ุเพือ่ป้องกนัการรบกวน 
โปรดแน่ใจวา่คณุใชง้านผลติภณัฑน์ีใ้หห้า่งจากอปุกรณด์งักลา่วมากทีส่ดุเทา่ที่
สามารถท�าได ้หรอืหลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณด์งักลา่วในเวลาเดยีวกนักบัผลติภณัฑน์ี้

ขอ้ควรระวงัดา้นการรกัษาความปลอดภยั
เนือ่งจาก Wi-Fi ใชค้ลืน่วทิยเุพือ่สง่สญัญาณ ขอ้ควรระวงัดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัจงึเขม้งวดกวา่เวลาทีใ่ชส้าย LAN
โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนีเ้มือ่มกีารใชง้าน Wi-Fi
•	ใชเ้ฉพาะเครอืขา่ยทีค่ณุไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ทา่นัน้  

ผลติภณัฑน์ีค้น้หาเครอืขา่ย Wi-Fi จากบรเิวณใกลเ้คยีงและแสดงผลบนหนา้จอ  
อาจแสดงเครอืขา่ยทีค่ณุไมม่อี�านาจใช ้(เครอืขา่ยทีไ่มรู่จั้ก) ดว้ยเชน่กนั อยา่งไร
กต็าม การพยายามเชือ่มตอ่หรอืใชง้านเครอืขา่ยดงักลา่วอาจนับเป็นการเขา้ถงึ
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต โปรดแน่ใจวา่คณุใชง้านเฉพาะเครอืขา่ยทีค่ณุมอี�านาจใช ้
เทา่นัน้ และอยา่พยายามเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยทีไ่มรู่จั้กอืน่ๆ

หากการตัง้คา่ความปลอดภยัยงัไมผ่า่นการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
ตอ่ไปนี้
•	การสงัเกตการณก์ารถา่ยโอนขอ้มลู

บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเฝ้าสงัเกตการณก์ารถา่ยโอนขอ้มลู Wi-Fi และ
พยายามดงึขอ้มลูทีค่ณุก�าลงัสง่
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•	การเขา้ถงึเครอืขา่ยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยทีค่ณุใชง้านอยูโ่ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตเพือ่ขโมย แกไ้ข หรอืท�าลายขอ้มลู
นอกจากนี ้คณุอาจตกเป็นเหยือ่ของการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตชนดิอืน่ๆ เชน่ 
การปลอมตวั (เมือ่ใครบางคนปลอมตวัตนเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต) 
หรอืการโจมตแีบบสปรงิสบ์อรด์ (เมือ่ใครบางคนเขา้ถงึเครอืขา่ยของคณุโดยไม่
ไดรั้บอนุญาตแลว้ใชเ้ครอืขา่ยเป็นสปรงิสบ์อรด์เพือ่ปิดบงัเสน้ทางของตนขณะ
แทรกซมึไปยงัระบบอืน่)
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาประเภทนี ้โปรดแน่ใจวา่คณุป้องกนัเครอืขา่ย Wi-Fi 
ของคณุอยา่งทัว่ถงึ
ใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ของผลติภณัฑน์ีด้ว้ยความเขา้ใจการรักษาความปลอดภยั Wi-Fi 
อยา่งเหมาะสมเทา่นัน้ และใหส้มดลุความเสีย่งกบัความสะดวกเมือ่ปรับการตัง้คา่
การรักษาความปลอดภยั

ขณะพมิพ์
อยา่ยกเลกิการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุกบัอปุกรณอ์ืน่ๆ จนกวา่การพมิพจ์ะเสร็จ
สิน้ อาจท�าใหง้านพมิพไ์มส่มบรูณห์รอืไมถ่กูตอ้งได ้

ขอ้ควรระวงักอ่นการซอ่ม ก�าจดั หรอืโอนกรรมสทิธิ์
หากคณุไดบ้นัทกึขอ้มลูดา้นความปลอดภยั เชน่ รหสัผา่น Wi-Fi บน SELPHY 
ขอ้มลูนีอ้าจยงัคงอยูใ่นเครือ่งพมิพ์
กอ่นการโอนกรรมสทิธิ ์การก�าจัดผลติภณัฑ ์หรอืการสง่ซอ่ม ใหท้�าตามดา้นลา่งนี้
เพือ่ป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มลู
•	ลบขอ้มลูดา้นความปลอดภยัโดยการเลอืก [ลา้งการตัง้คา่] ในการตัง้คา่ Wi-Fi
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WPA	Supplicant	License

WPA	Supplicant	
Copyright	(c)	2003-2012,	Jouni	Malinen	<j@w1.fi>	and	contributors	All	Rights	Reserved.
This	program	is	licensed	under	the	BSD	license	(the	one	with	advertisement	clause	
removed).
If	you	are	submitting	changes	to	the	project,	please	see	CONTRIBUTIONS	file	for	more	
instructions.

License
This	software	may	be	distributed,	used,	and	modified	under	the	terms	of	BSD	license:
Redistribution	and	use	in	source	and	binary	forms,	with	or	without	modification,	are	
permitted	provided	that	the	following	conditions	are	met:

1.	Redistributions	of	source	code	must	retain	the	above	copyright	notice,	this	list	of	
conditions	and	the	following	disclaimer.

2.	Redistributions	in	binary	form	must	reproduce	the	above	copyright	notice,	this	list	of	
conditions	and	the	following	disclaimer	in	the	documentation	and/or	other	materials	
provided	with	the	distribution.

3.	Neither	the	name(s)	of	the	above-listed	copyright	holder(s)	nor	the	names	of	its	
contributors	may	be	used	to	endorse	or	promote	products	derived	from	this	software	
without	specific	prior	written	permission.

THIS	SOFTWARE	IS	PROVIDED	BY	THE	COPYRIGHT	HOLDERS	AND	
CONTRIBUTORS	“AS	IS”	AND	ANY	EXPRESS	OR	IMPLIED	WARRANTIES,	
INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	THE	IMPLIED	WARRANTIES	OF	
MERCHANTABILITY	AND	FITNESS	FOR	A	PARTICULAR	PURPOSE	ARE	
DISCLAIMED.	IN	NO	EVENT	SHALL	THE	COPYRIGHT	OWNER	OR	CONTRIBUTORS	
BE	LIABLE	FOR	ANY	DIRECT,	INDIRECT,	INCIDENTAL,	SPECIAL,	EXEMPLARY,	OR	
ONSEQUENTIAL	DAMAGES	(INCLUDING,	BUT	NOT	LIMITED	TO,	PROCUREMENT	
OF	SUBSTITUTE	GOODS	OR	SERVICES;	LOSS	OF	USE,	DATA,	OR	PROFITS;	
OR	BUSINESS	INTERRUPTION)	HOWEVER	CAUSED	AND	ON	ANY	THEORY	OF	
LIABILITY,	WHETHER	IN	CONTRACT,	STRICT	LIABILITY,	OR	TORT	(INCLUDING	
NEGLIGENCE	OR	OTHERWISE)	ARISING	IN	ANY	WAY	OUT	OF	THE	USE	OF	THIS	
SOFTWARE,	EVEN	IF	ADVISED	OF	THE	POSSIBILITY	OF	SUCH	DAMAGE.

* เนือ่งจากขอ้ก�าหนด ขา้งบนไดเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ
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