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 ดึงเทปออกและนำเอากระดาษแข็งออกมา? 

 เริ่มตนที่นี่ 

  ขอควรทราบ:  เพื่อความแนใจวามีการติดตั้งซอฟตแวรอยางถูกตอง 
โปรดอยาตอสายเคเบิล USB จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ 17 

  โปรดปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน หากทานประสบปัญหาระหวางการติดตั้ง โปรดดูที่ 
 การแกไขปัญหาเบื้องตน  ในสวนสุดทาย เครื่องของทานอาจไมเหมือนกับภาพประกอบใน
คูมือนี้ 

 ตรวจสอบวาไดดึงเทปออกและนำเอากระดาษ
แข็งทั้งหมดออกจากดานในของอุปกรณแลว 

  HP Offi cejet 4300 All-in-One series Setup Guide

 ตรวจสอบสวนประกอบ 

 Start Here 
  IMPORTANT:  To ensure that the software is installed correctly, do not 
connect the USB cable until step 17.

  Follow the steps in order. If you have problems during setup, see  Troubleshooting  in 
the last section. Your device might be different from the illustrations in this guide. 

 Make sure to remove all tape and 
cardboard on the inside of the device. 

 Remove tape and cardboard 

คูมือการติดตั้ง HP Offi cejet 4300 All-in-One series

 Locate components 

control panel faceplate 
(may be attached)
ฝาครอบแผงควบคุม 
(อาจติดตั้งมาแลว)

a b

HP Officejet 4300 All-in-One series
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4  กางถาดป้อนกระดาษออก 

ติดแผนปดแผงควบคุม (ถายังไมไดติดตั้ง)

ก    สอด สลักของฝาครอบ ลงใน ชองเสียบ 
ซึ่งอยูดานบนของเครื่อง

   ข  หมุนฝาครอบลง จากนั้น ออกแรงกด ลงที่ มุมดานหนา 
จนสลักทั้งสองขาง เขาที่

   ขอควรทราบ:  แนใจวามุมทั้งสี่ของฝาปดเสมอกันกับตัว
เครื่อง และปุ่มทั้งหมดโผลขึ้นมาจากฝาครอบ
แผนปดแผงควบคุมตองติดอยูกับเครื่อง HP All-in-One 
จึงจะทำงานได! 

 Unfold paper trays 

 Attach the control panel faceplate (if not attached) 

  a  Fit the faceplate tabs into the slots on top of the 
device.

   b  Rotate the faceplate down. Then fi rmly press down 
on the front corners until they both snap into place. 

   IMPORTANT:  Make sure that all edges are even with 
the device, and that all buttons come through the holes 
in the faceplate.
The control panel faceplate must be attached for the HP 
All-in-One to work! 

ca b

a

b
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 ใสกระดาษ 

ตอสายไฟและอะแดปเตอร

 Connect the power cord and adapter 

 ใสกระดาษธรรมดาสีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ
ดานลาง 

อยาพยายามดันกระดาษเขาไปในถาดป้อน
กระดาษใหลึกจนเกินไป 
เพราะอาจทำใหกระดาษติด 

 

 ขอควรทราบ:  เพื่อความแนใจวามีการติดตั้ง
ซอฟตแวรอยางถูกตอง โปรดอยาตอสายเคเบิล 
USB จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ 17  

 Load paper 

 

 IMPORTANT:  To ensure that the software is 
installed correctly, do not connect the USB 
cable until step 17. 

 Load plain white paper into the bottom tray.

Do not force paper too far into the input 
tray, or it mightcause a paper jam. 
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8 ตอสายโทรศัพทที่ใหมา

  ก (1-LINE)  
  ตอปลายสายโทรศัพทที่ใหมาดานหนึ่งเขากับ
พอรตโทรศัพท (1-LINE) และสายอีกดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบแจ็กที่ผนัง 

ข   (2-EXT) 
 หากทานตองการเชื่อมตอเครื่องโทรศัพท/
เครื่องตอบรับโทรศัพทของทานเขากับ
เครื่อง HP โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
All-in-One      

  ถอดปลั๊กออกจากพอรต (2-EXT) แลวเสียบปลั๊ก
สายเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานเขากับ
พอรต โปรดดูรายละเอียดการติดตั้งโทรสารเพิ่ม
เติมจากคูมือผูใชงาน 

 

โปรดดูคูมือผูใชงานหากทานตองการใชสายโทรศัพท
ของตนเอง หรือหากมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงตอไ
ปน้ี
  • DSL
  • VoIP/FoIP
  • ISDN
  • วอยซเมล
  • เสียงเรียกเขาเฉพาะ 

 Connect the supplied phone cord 

  a (1-LINE)
  Connect one end of the supplied phone 

cord to the phone port (1-LINE) and the 
other to a wall jack. 

b (2-EXT) 
 Follow the step below if you want to connect 

your phone/answering machine to the HP 
 All-in-One.      
  Remove the plug from the (2-EXT) port, and 

then plug your answering machine cord into 
the port. See the User Guide for additional 
fax setup information. 

 

See the User Guide if you want to use your own 
phone cord or if you have any of these features:
  • DSL
  • VoIP/FoIP
  • ISDN
  • Voice mail
  • Distinctive ring 

HP Officejet 4300 All-in-One series
User Guide

HP Officejet 4300 All-in-One series
User Guide
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b
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กดปุ่มเปดและตั้งคาคอนฟก

ก    เมื่อกดปุ่ม  เปด  แลว ใหรอจนกวาจะมีภาษาปรากฏขึ้นมากอนดำ
เนินการตอไป

ข     การตั้งคาภาษาบนหนาจอ ใหใชปุ่มลูกศรเลือกภาษาของทาน 
กด  ตกลง  แลวกดยืนยัน ใชปุ่มลูกศรเลือกประเทศ/พื้นที่ กด 
 ตกลง  แลวยืนยัน 

เปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

 ยกฝาชองใสตลับหมึกพิมพขึ้น แครตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปทาง
ดานขวา 

 ดึงเทปของตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับออก 

 ดึงแลวลอกเทปออกจากตลับหมึกพิมพ  ทั้งสอง  ตลับ

   ขอควรระวัง:  หามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือติดเทปตลับหมึก
พิมพซ้ำ   

 Press the on button and configure 

 Lift the print cartridge door. The print carriage moves to the 
right side. 

 Pull the tab to remove the tape from  both  print cartridges.

   CAUTION:  Do not touch the copper-colored contacts or 
retape the cartridges.   

  a  After you press the  On  button, wait for the language 
prompt before continuing.

   b  To set the language for the display, use the arrow keys to 
select your language, press  OK , and then confi rm. Use the 
arrow keys to select your country/region, press  OK , and 
then confi rm. 

 Open the print cartridge door 

 Remove tape from both cartridges 
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ใสตลับหมึกพิมพสามสี

  ขอควรทราบ:  ตอง  เปด  เครื่องกอนใสตลับหมึกพิมพ  

  ก  คอยๆ เลื่อนตลับหมึกพิมพ  สามสี  
เขาไปในชองเสียบทาง  ซาย  ดังภาพ

   ข  ดันสวนบนของตลับหมึก  ขึ้น  จนสุด และดัน เขาไปใน   
ชอง จนกระทั่ง ล็อค   เขาที่ 

ใสตลับหมึกพิมพสีดำ

  ก  คอยๆ เลื่อนตลับหมึกพิมพ  สีดำ  
เขาไปในชองเสียบทาง  ขวา 

   ข  ดันสวนบนของตลับหมึก  ขึ้น  จนสุด และดัน  เขาไปใน  
ชองจนกระทั่ง  ล็อค  เขาที่

 ค  ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับเขาที่ดี
แลว ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ  

 Insert the tri-color print cartridge 

  IMPORTANT:  The device must be  On  before you can 
insert the print cartridges. 

  a  Slide the  tri-color  print cartridge into the  left  slot as 
shown.

   b  Push the top part of the cartridge fi rmly  up  and 
 into  the slot until it  snaps  into place. 

 Insert the black print cartridge 

  a  Slide the  black  print cartridge into the  right  slot.
   b  Push the top part of the cartridge fi rmly  up  and 

 into  the slot until it  snaps  into place.
 c  Make sure both cartridges are secure. Close the 

print cartridge door. 

a

b

a

b
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 ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ 

 เปดคอมพิวเตอร 

  ก  เปดคอมพิวเตอร เขาสูระบบหากจำเปน แลวรอจน
กระทั่งเดสกทอปปรากฎขึ้นมา 

   ข  ปดโปรแกรมที่เปดไวทั้งหมด  

  ก  กด  ตกลง  เพื่อพิมพหนาสำหรับปรับตำแหนง (ตรวจ
สอบวาใสกระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
ดานลางแลว)

   ข  นำหนาสำหรับปรับตำแหนงออกจากถาดรับกระดาษ
ออก 

   ค  วางหนาสำหรับปรับตำแหนงคว่ำหนาลงบนถาดป้อนเอก
สารดังภาพ  ค .

   ง  กด  OK  เพื่อสแกนหนาสำหรับปรับตำแหนง 
เมื่อสแกนแลว การปรับตำแหนงจะเรียบรอย  

 Align the print cartridges 

 Turn on your computer 

  a  Turn on your computer, login if necessary, and 
then wait for the desktop to appear.

  b  Close any open programs.  

  a  Press  OK  to print the alignment page. (Make sure 
you have loaded plain white paper in the bottom 
tray).

   b  Remove the alignment page from the output tray.
   c  Place the alignment page facedown into the 

document feeder as shown in diagram  c .
   d  Press  OK  to scan the alignment page
 After the page is scanned, alignment is complete. 

a

b

c

OK

OK

d



8 • HP All-in-One 

16 ใสซีดีที่ถูกตอง

 สำหรับผูใช Windows 

  ก  ใสแผนซีดี HP All-in-One สีเขียว สำหรับ 
 Windows 

   ข  ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้งซอฟตแวรบนหนาจอ 
   ค  บนหนาจอ  ประเภทการเชื่อมตอ  ใหเลือก 

 ตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรนี้โดยตรง  
ดำเนินการตอในหนาถัดไป 

  หมายเหตุ:  หากหนาจอเริ่มตนไมปรากฎขึ้นมาเมื่อ
ใสแผนซีดีแลว ใหดับเบิลคลิกที่   My Computer  
แลวดับเบิลคลิกที่ไอคอน  CD-ROM  ที่มีโลโก HP 
จากนั้นดับเบิลคลิกที่  setup.exe . 

  ก  ใสแผนซีดี HP All-in-One สีเทา สำหรับ  Mac 
   ข  ดำเนินการในหนาถัดไป 

 สำหรับผูใช Mac 

 Insert the correct CD 

  a  Insert the green HP All-in-One  Windows  CD.
   b  Follow the onscreen instructions to install the 

software.
   c  On the  Connection Type  screen, make sure to 

select  directly to this computer . Continue to the 
next page. 

  NOTE:  If the startup screen does not appear after 
you insert the CD, double-click  My Computer , 
double-click the  CD-ROM  icon with the HP logo, 
and then double-click  setup.exe . 

  a  Insert the gray HP All-in-One  Mac  CD.
   b  Continue to the next page. 

 Windows Users:  Mac Users: 
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สำหรับผูใช Mac

  ก  ตอสายเคเบิล USB จากคอมพิวเตอรของทานเขากับ
พอรต USB ดานหลังเครื่อง  

ตอสายเคเบิล USB

 สำหรับผูใช Windows 

  ก  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอจนกระทั่งมีขอ
ความเตือนใหตอสายเคเบิล USB ปรากฏขึ้นมา 
(ซึ่งอาจใชเวลาหลายนาที)

   ข  เมื่อขอความเตือนปรากฏขึ้นมาแลว 
ใหตอสายเคเบิล USB เขากับพอรตดานหลัง
เครื่อง HP All-in-One แลวตอเขากับ  พอรต 
USB  ของคอมพิวเตอร  

 Windows Users:  Mac Users: 

  a  Connect the USB cable from your computer to 
the USB port on the back of the device. 

 Connect the USB cable 

  a  Follow the onscreen instructions until you see 
the prompt to connet the USB cable. (This 
may take several minutes.)

   b  Once the prompt appears, connect the USB 
cable to the port on the back of the HP All-
in-One, and then to  any USB port  on your 
computer. 

a

b
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 สำหรับผูใช Windows 

ตอสายเคเบิล USB (ตอ)

  ข  ดับเบิลคลิกไอคอน  HP All-in-One Installer  บน 
Mac  

  ค  ตรวจสอบวาทานไดดำเนินการตามหนาจอตางๆ 
ทั้งหมดแลว รวมถึงหนาจอชวยเหลือในการติดตั้ง 
หลังจากที่ทานติดตั้งซอฟตแวรเสร็จเรียบรอย 
กระบวนการทั้งหมดก็เสร็จสิ้น  

 หากทานไมเห็นหนาจอนี้ ดู 
การแกไขปัญหาเบื้องตน   ในสวนสุดทาย  

  ค  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ ดำเนินการตาม 
 วิซารดการตั้งคาแฟกซ  และหนาจอ 
 ลงทะเบียน  หลังจากที่ทานติดตั้งซอฟตแวรเสร็จ
เรียบรอย กระบวนการทั้งหมดก็เสร็จสิ้น  

  b  Double-click the  HP All-in-One Installer  icon on 
your Mac. 

  c  Make sure you complete all screens, including 
the Setup Assistant. After you complete software 
installation, you are fi nished. 

 Connect the USB cable (continued) 

 If you do not see this screen, see 
 Troubleshooting  in the last section. 

  c  Follow the onscreen instructions. Complete 
the  Fax Setup Wizard  and the  Sign up 
now  screens. After you complete software 
installation, you are fi nished. 

 Windows Users: 



 Troubleshooting 

 © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

  Problem:  The  paper jam  message appears on the display. 
   Action:  Lift the control panel and gently remove any jammed paper. Make sure 
that you removed all packaging tape. After you have cleared the jam, make sure 
you press the control panel back into place. You may also need to remove any 
jammed paper from the rear access door or from inside the device. 

  Problem:  The  Remove and check print cartridges  message appears after you 
insert print cartridges.
   Action:  Remove print cartridges. Make sure you remove all tape from the copper 
contacts. Re-insert the cartridges, and then close the print cartridge door. 

  Problem:  (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect 
the USB cable.
   Action:  Remove, and then re-insert the HP All-in-One  Windows  CD. Refer to Step 
16. 

  Problem:  (Windows only) The Microsoft  Add Hardware  screen appears.
   Action:  Click  Cancel . Unplug the USB cable, and then inser the HP All-in-One 
 Windows  CD. Refer to Steps 16 and 17. 

  Problem:  (Windows only) The  Device Setup Has Failed to Complete  screen 
appears.
   Action:  Verify that the control panel faceplate is fi rmly attached. Unplug the 
device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is 
plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-
powered hub. Refer to Steps 5 and 17. 

  To access the HP Photosmart Software Help on a Windows computer:  
1 In the HP Solution Center, click the tab for your HP All-in-One.
2 In the Device Support area, click Onscreen Guide or Troubleshooting
   To access the HP Photosmart Software Help on a Mac:  
1 From the Finder Help menu, choose Mac Help.
2 From the Help Viewer Library menu, choose HP Photosmart Mac Help. 



 © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

  ปัญหา:  ขอความแจง  กระดาษติด  ปรากฏขึ้นบนหนาจอ 
   วิธีแกไข:  ยกแผงควบคุมขึ้นแลวคอยๆ นำเอากระดาษที่ติดออกมา ตรวจสอบวาทานดึง
เทปบรรจุภัณฑทั้งหมดออกแลว เมื่อนำเอากระดาษที่ติดออกแลว ตรวจสอบใหแนใจวา
ทานกดแผงควบคุมเขาที่แลว ทานอาจตองนำกระดาษที่ติดออกทางฝาครอบดานหลังห
รือออกจากในตัวเครื่องดวย  

  ปัญหา:  ขอความแจงให  นำตลับหมึกพิมพออกมาและตรวจสอบ  ปรากฏขึ้นหลังจาก
ที่ใสตลับหมึกพิมพแลว 
   วิธีแกไข:  นำตลับหมึกพิมพออกมา ตรวจสอบวาไดดึงเทปออกจากแถบทองแดงแลว 
ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปใหม แลวปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ  

  ปัญหา:  (เฉพาะ Windows เทานั้น) ทานไมเห็นหนาจอที่บอกใหตอสายเคเบิล USB 
   วิธีแกไข:  นำซีดี HP All-in-One สำหรับ  Windows  ใสเขาไปใหม โปรดอานขั้นตอนที่ 
16  

  ปัญหา:  (เฉพาะ Windows เทานั้น) หนาจอ  เพิ่มฮารดแวร  ของ Microsoft 
ปรากฏขึ้นมา 
   วิธีแกไข:  คลิก ยกเลิก   ถอดสายเคเบิล USB ออก แลวใสแผนซีดี HP All-in-One 
สำหรับ  Windows  เขาไป โปรดดูขั้นตอนที่ 16 และ 17  

  ปัญหา:  (เฉพาะ Windows เทานั้น) หนาจอ  การติดตั้งลมเหลว  ปรากฏขึ้น
   วิธีแกไข:  ตรวจสอบวาแผนปดแผงควบคุมแนนสนิทหรือไม ดึงปลั๊กเครื่องออกแลว
เสียบเขาไปใหม ตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด ตรวจสอบวาไดตอสายเคเบิล USB 
เขากับคอมพิวเตอรแลว หามตอสายเคเบิล USB เขากับแป้นพิมพหรือฮับที่ไมมีไฟอยู 
โปรดดูขั้นตอนที่ 5 และ 17  

  การเขาสูวิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช Windows  
1 คลิกแท็บสำหรับเครื่อง HP All-in-One ใน HP Solution Center 
2 คลิกคำแนะนำบนหนาจอหรือการแกไขปัญหาเบ้ืองตนในการใหความชวยเหลือดานอุปกรณ 
   การเขาสูวิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่อง Mac  
1 เลือก Mac Help จากเมนู Finder Help
2 เลือก HP Photosmart Mac Help จากเมนู Help Viewer Library  

การแกไขปัญหาเบื้องตน
*Q8081-90160*
*Q8081-90160*

Q8081-90160


