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 สายเคเบิล USB 

 สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต* 

Basics Guide

HP Photosmart C6100 All-in-One series

a b

 เริ่มตนที่นี่ 

 ผูใชสายเคเบิล USB: หามตอสายเคเบิลจนกวาจะถึงขั้นตอน A2 

 แกะเทปทั้งหมดออกและยกจอแสดงผลขึ้นมา 

 ระบุตําแหนงของสวนประกอบตางๆ 

 ผูใชเครือขายแบบไรสายหรือใชสาย: คุณตองทําตามคําแนะนําในคูมือการตั้งคานี้เพื่อเพิ่ม HP All-in-One 
ลงบนเครือขายของคุณ 

 คูมือการติดตั้ง HP Photosmart C6100 All-in-One series 

  a  แกะเทปและแผนพลาสติกปองกันออกจากฝาครอบ 
และออกจากดานหนา ดานหลัง และทั้งสองดานของ
เครื่องพิมพ์

   b  ยกจอแสดงผลกราฟกสีขึ้นและแกะแผนพลาสติกปองกัน
ออก คุณสามารถปรับความสูงของจอแสดงผลใหเหมาะ
สมกับการดูขอมูล 

 อุปกรณ์ภายในกลองบรรจุอาจแตกตางกัน 

กระดาษภาพถายขนาด 4 x 6 นิ้ว 
(10 x 15 ซม.)

แผนซีดี Mac

แผนซีดี Windows

คูมือผูใช

อะแดปเตอร์

แผนชื่อปุมบนแผงควบคุม (อาจ
ติดอยูบนจอแสดงผลของเครื่อง
พิมพ์แลว)

ตลับบรรจุหมึก
สายไฟ

สายโทรศัพท์

 ขอมูลการตั้งคาที่สําคัญ 

 * อาจตองแยกซื้อตางหาก 
แผนซีดีเอกสารประกอบ

แผนซีดีนี้อาจมาพรอม
สําหรับบางภาษาแตไมมีส
วนของวิธีใชในภาษานั้นใ
นซอฟต์แวร์
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 ติดแผนชื่อปุมบนแผงควบคุม 
(หากยังไมไดติด) 

 ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษดานลางสุด 

  a  วางแผนชื่อปุมบนแผงควบคุมไวเหนือปุมตางๆ 
ของเครื่องพิมพ์ 

  b  กดลงไป  แนนๆ  บริเวณขอบของแผนชื่อจนกระทั่ง 
 ล็อค  เขาที่ ตองมองเห็นทุกปุมผานแผนชื่อนี้ 

 ใสกระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดปอนกระดาษดานลางสุด ตองใชกระดาษธรรมดาเพื่อปรับตําแหนง 

  คําแนะนํา:  หากกระดาษมีสวนของฝาพับ 
ฝาพับตองหันมาที่คุณ 

  a  ยกถาดรับกระดาษออกขึ้น   b  ดึงถาดกระดาษอัดรูปออกมา   g  ใสกระดาษอัดรูปขนาด 4 x 6 นิ้ว (10 x 15 
ซม.) จากปกกระดาษตัวอยางลงไป โดยควํ่า
ดานที่เปนมันของกระดาษลงในถาดกระดาษ
อัดรูป 

6  ใสกระดาษอัดรูป 

  d  คอยๆ ลดถาดรับกระดาษลงและ
ดันเขาไปในถาดกระดาษอัดรูป 

  e  ดึงถาดกระดาษเสริมออกมาและยกตัว
เกี่ยวกระดาษขึ้น 
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7  เชื่อมตอสายโทรศัพท์ที่ใหมา 

10

 ตอสายไฟและอะแดปเตอร์ 

 กดปุมเปด 

 เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ 
a b

  ผูใชสายเคเบิล USB:  หามตอสายเคเบิล USB 
จนกวาจะปรากฏคําแนะนําดังกลาวในคูมือเลมนี้ 

 ตอปลายดานหนึ่งของสายโทรศัพท์ที่ใหมาเขากับพอร์ตที่
ชื่อ  1-LINE  และปลายอีกดานหนึ่งเขากับแจ็คติดผนัง 
โปรดดูที่คูมือการใชงานเบื้องตนหากคุณตองการใชสาย
โทรศัพท์ของคุณเอง หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
ตัวเลือกอื่นของการตั้งคาแฟกซ์ 

  a  หลังจากที่คุณกดปุม  เปด  ใหรอขอความเลือกภาษากอนดําเนินการ
ตอ

   b  หากตองการตั้งภาษาสําหรับจอแสดงผล ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
ภาษาของคุณ กด  ตกลง  กอนยืนยัน ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกประเทศ/
พื้นที่ของคุณ กด  ตกลง  กอนยืนยัน 
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 ยกสลักที่อยูดานในของเครื่องพิมพ์ขึ้น 

 ใสตลับบรรจุหมึกทั้งหกตลับลงไป 

 สีและรูปแบบของตลับบรรจุหมึกตองตรงกับสีและรูปแบบบนตลับหมึก
พิมพ์ 
  
  a  ดันตลับบรรจุหมึกสีดําเขาไปในชองแรกทางดานซายกอนปดสลัก 
  b  ทําตามขั้นตอนขางตนสําหรับตลับบรรจุหมึกสีแตละตลับ
   c  สลักแตละตัวตองยึดจนแนน 

  a  บีบดานลางของสลักแตละตัวเพื่อคลายล็อค กอนยกสลักขึ้น
   b  ยกสลักทั้งหกตัวขึ้น 

  หมายเหตุ:  ใชตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ์เทานั้น 
หมึกในตลับบรรจุเหลานี้ถูกคิดคนขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อใหผสมผสาน
เขากับนํ้าหมึกในชุดประกอบหัวพิมพ์ในครั้งแรกที่ติดตั้ง 
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 ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์และทําตามขอความที่ปรากฏ 

  a  หลังจากปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์แลว ขอความจะปรากฏเพื่อขอ
ใหคุณใสกระดาษสีขาวธรรมดา ตองใสกระดาษลงไปกอน และกด 
 ตกลง  เพื่อเริ่มตนกระบวนการ

 เครื่องพิมพ์จะเริ่มตนใชตลับบรรจุหมึกเปนครั้งแรกและจัดแนวใหกับ
เครื่องพิมพ์ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 5 นาที 

 ตอเครื่องพิมพ์ HP All-in-One 

  b  หลังจากกระดาษที่ใชปรับตําแหนงถูกพิมพ์ออกมาแลวแสดงวา
การปรับตําแหนงเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบภาพแสดงสถานะที่ปรากฏ 
แลวกด  ตกลง  นําอีกดานของกระดาษที่ใชปรับตําแหนงมาใชหรือ
ทิ้งไปเสีย 

  ขอควรระวัง:  หามยุติการเชื่อมตอหรือปด HP All-in-One 
ในระหวางนี้ คุณอาจไดยินเสียงการทํางานของเครื่องพิมพ์ 

 พลิกไปที่หนาถัดไปหากตองการดูคําแนะนําวิธีการตอ HP All-in-One เขากับคอมพิวเตอร์หรือเครือขายของคุณ 



6 • HP All-in-One 

15  เลือกการเชื่อมตอชนิดใดชนิดหนึ่ง (A, B หรือ C) 

 A: การเชื่อมตอดวย USB - ยังไมตองเชื่อมตอในตอนนี้ 

 B: เครือขายอีเทอร์เน็ต (ใชสายตอ) 

 C: การเชื่อมตอไรสาย 

 ใชการเชื่อมตอชนิดนี้หากคุณตองการตอ HP All-in-One เขากับคอมพิวเตอร์เครื่อง
หนึ่งโดยตรง  (หามตอสายเคเิบิล USB จนกวาจะถึงขั้นตอนที่ A2)  
อุปกรณ์ที่จําเปน: สายเคเบิล USB 
 สําหรับการเชื่อมตอดวย USB ใหไปที่สวน A (หนา 7) เพื่อดูคําแนะนํา  

 ใชการเชื่อมตอชนิดนี้หากคุณตองการเชื่อมตอเครื่องพิมพ์ HP All-in-One และเครือ
ขายผานสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต 
อุปกรณ์ที่จําเปน: เราเตอร์และสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต 
 สําหรับการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต ใหไปที่สวน B (หนา 9) 
เพื่อดูคําแนะนํา  

 ใชการเชื่อมตอชนิดนี้หากคุณตองการเชื่อมตอเครื่องพิมพ์ HP All-in-One 
และเครือขายแบบไรสาย (802.11 b หรือ g) 
อุปกรณ์ที่จําเปน: เราเตอร์แบบไรสาย* 
 สําหรับการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย ใหไปที่สวน C1 (หนา 11) 
เพื่อดูคําแนะนํา  

  *หมายเหตุ:  หากคุณไมมีเราเตอร์แบบไรสาย แตตองการตอคอมพิวเตอร์เขากับ 
HP All-in-One แบบไรสาย โปรดดูที่สวน  การตั้งคาเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย  
ในคูมือการใชงานเบื้องตน 
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A1  เลือกแผนซีดีที่ถูกตอง 

    c  ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
   d  บนหนาจอ  Connection Type  (ชนิดการเชื่อมตอ) ใหเลือก 

 directly to this computer  (โดยตรงสูคอมพิวเตอร์เครื่องนี้)
 e  ทําตอที่หนาถัดไป 

  b  ระบุตําแหนงของแผนซีดีของ HP All-in-One สําหรับ  Mac 
   c  ทําตามหนาถัดไป 

 ผูใช Windows:  ผูใช Mac: 

 สวน A: การเชื่อมตอดวย USB 

  หมายเหตุ:  หากหนา
จอเริ่มตนไมปรากฏ
ขึ้น ใหคลิกสองครั้งที่ 
 My Computer  
คลิกสองครั้งที่ไอคอน 
 CD-ROM  ที่มีโลโก 
HP และคลิกสองครั้งที่ 
 setup.exe  

  a  เปดคอมพิวเตอร์ ล็อกเขาระบบหากจําเปน และรอจนกระทั่งเดส
ก์ท็อปปรากฏขึ้น 

 b  ใสแผนซีดีของ HP All-in-One สําหรับ  Windows . 

  a  เปดคอมพิวเตอร์ ล็อกเขาหากจําเปน และรอจนกระทั่งเดสก์ท็อป
ปรากฏขึ้น 
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 ตอสายเคเบิล USB 

 ผูใช Windows:  ผูใช Mac: 

  a  ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอจนกระทั่งคุณ
เห็นขอความที่แจงใหคุณตอสายเคเบิล USB 
(ซึ่งอาจใชเวลาหลายนาที)

   เมื่อขอความดังกลาวปรากฏ ใหตอปลายดานหนึ่งของสาย
เคเบิล USB เขากับพอร์ตที่ดานหลังของ HP All-in-One 
และอีกดานหนึ่งเขากับ  พอร์ต USB พอร์ตใดก็ได  
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  a  ตอสายเคเบิล USB จากคอมพิวเตอร์เขากับพอร์ต USB 
ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ์ 

  b  คลิกสองครั้งที่ไอคอน  HP All-in-One Installer  
  c  คุณตองทําตามขั้นตอนในทุกหนาจอใหเสร็จสมบูรณ์ 
รวมถึงในหนาจอ Setup Assistant 

  b  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหเสร็จ
สมบูรณ์ 

 ขอแสดงความยินดี! ไปที่ขั้นตอนที่ 18 ของคูมือการตั้งคานี้ 
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  a   เตรียมสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตที่คุณอาจซื้อไวแยกตางหาก
   b   ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่องพิมพ์ 
 c   ตอปลายดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตเขากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่ดานหลัง
ของเครื่องพิมพ์

   d  ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตเขากับเราเตอร์ 

 ตอสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต 

 สวน B: เครือขายอีเทอร์เน็ต (ใชสายตอ) 

  สิ่งสําคัญ:  ทั้งคอมพิวเตอร์และ HP All-in-One ตองเปดการทํางานบนเครือขายที่
ทํางานอยูเครือขายเดียวกัน
หากคุณกําลังใช DSL หรือโมเด็มที่ใชสายเคเบิล ดูใหแนใจวา คุณไมไดตอสายเค
เบิลอีเทอร์เน็ตจาก HP All-in-One ไปที่โมเด็มที่ใชสายเคเบิล แตใหตอเขากับเรา
เตอร์เทานั้น 
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B2

  b  ใสแผนซีดีของ HP All-in-One สําหรับ  Mac    
c  คลิกสองครั้งที่ไอคอน  HP All-in-One installer  

 เลือกแผนซีดีที่ถูกตอง 

 ผูใช Windows:  ผูใช Mac: 

  e  ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณอาจแสดงขอความบนคอมพิวเตอร์
เพื่อเตือนใหทราบวา ซอฟต์แวร์ HP กําลังพยายามเขาสูเครือ
ขายของคุณ คุณควรตอบรับขอความนี้เพื่อยอมอนุุญาตใหเขาถึง
เครือขาย "เสมอ" หลังจากนั้นจึงติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ตอ 

 f  ทําตอที่หนาถัดไป 

  d  คุณตองทําตามขั้นตอนในทุกหนาจอใหเสร็จสมบูรณ์ 
รวมถึงในหนาจอ Setup Assistant หากตองการติดตั้งซอฟต์
แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ใหขามไปที่ขั้นตอนที่ 14 

  หมายเหตุ:  หากหนาจอเริ่มตนไม
ปรากฏขึ้น ใหคลิกสองครั้งที่  My 
Computer  คลิกสองครั้งที่ไอคอน 
 CD-ROM  ที่มีโลโก HP 
และคลิกสองครั้งที่  setup.exe  

    c  ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
   d  บนหนาจอ  Connection Type  (ชนิดการเชื่อมตอ) 
ใหเลือก  through the network  (ผานเครือขาย) 
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ 

  คําถาม:  โปรแกรมปองกันไวรัสและโปรแกรมปองกันสปายแวร์อาจ
ขัดขวางการติดตั้งซอฟต์แวร์ และอาจตองปดการทํางานของ
โปรแกรมเหลานี้ อยาลืมเปดการทํางานของโปรแกรมเหลานี้ใหม
หลังจากติดตั้งเสร็จแลว 

 ขอแสดงความยินดี! ไปที่ขั้นตอนที่ 16 ของคูมือการตั้งคานี้ 

  a  เปดคอมพิวเตอร์ ล็อกเขาระบบหากจําเปน หลังจากนั้นรอ
ใหเดสก์ท็อปปรากฏขึ้น 

 b  ใสแผนซีดีของ HP All-in-One สําหรับ  Windows . 

  a  เปดคอมพิวเตอร์ ล็อกเขาหากจําเปน และรอจนกระทั่งเดสก์ท็อป
ปรากฏขึ้น 
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 สวน C: การเชื่อมตอไรสาย 

C1  เลือกตัวเลือกเครือขายไรสายชนิดใดชนิดหนึ่ง (A หรือ B) 

 คุณมีสองตัวเลือกเพื่อเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายไรสายของคุณ คุณตองเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง: 
• หากคุณ  แนใจ  วา เครือขายของคุณถูกตั้งคาผาน SecureEasySetup มาตั้งแตแรก ใหไปที่  ตัวเลือก A: SecureEasySetup  ในสวน C2 
ดานลาง 

• หากคุณไมแนใจ ใหไปที่  ตัวเลือก B: Typical Wireless Setup (แนะนํา)  ในสวน C2 ที่อยูในหนาถัดไป 

C2  สรางการเชื่อมตอไรสาย 

  คําแนะนํา:  หากคุณไมสามารถสรางการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายเขากับเครื่องพิมพ์ HP คุณสามารถตอเขากับเครือขายผานสาย
เคเบิลอีเทอร์เน็ตหรือตอเขากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงผานสายเคเบิล USB 

 

 ตัวเลือก A: SecureEasySetup 

  ขอกําหนด:  คุณตองมีเราเตอร์แบบไรสายที่สนับสนุน SecureEasySetup
 สิ่งสําคัญ:  ใชวิธีการนี้เฉพาะเมื่อคุณเคยใช SecureEasySetup เพื่อตั้งคาเครือขายของคุณมากอน ไมเชนนั้น การตั้งคาเครือขายของคุณอาจถูก
รีเซ็ต

  a  ทําใหเราเตอร์แบบไรสายอยูในโหมด SecureEasySetup วิธีการนี้มักรวมถึงการกดปุมบนเราเตอร์แบบไรสาย
  สิ่งสําคัญ:  คุณอาจมีเวลาจํากัดในการทําตามขั้นตอนถัดไปหลังจากทําใหเราเตอร์แบบไรสายมาอยูในโหมด SecureEasySetup โปรดดูที่
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับเราเตอร์แบบไรสายสําหรับขอมูลเกี่ยวกับ SecureEasySetup 

 b  กดปุม  ตั้งคา  บน HP All-in-One 
 c  กด  จนกระทั่งคําวา  เครือขาย  ถูกไฮไลต์ และกด  ตกลง  เมนู เครือขาย จะปรากฏ 
 d  กด  เพื่อไฮไลต์  Wireless Setup Wizard  (ตัวชวยสรางการตั้งคาแบบไรสาย) และกด  ตกลง 
 เครือขายควรถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ และการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายจะถูกสรางขึ้น 
 หากการเชื่อมตอแบบไรสายไมถูกสรางขึ้น หรือคุณเห็นหนาจอ Select Network Name (เลือกชื่อเครือขาย) 
อาจเปนไปไดวาเวลาหมดหลังจากวางเราเตอร์แบบไรสายไวในโหมด SecureEasySetup วางเราเตอร์แบบไรสายไวในโหมด 
SecureEasySetup อีกครั้ง และเรียกใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยสรางการตั้งคาแบบไรสาย) อีกครั้ง 

 e  ทําตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อตั้งคาเครือขายใหเสร็จ  หากเชื่อมตอเสร็จแลว ไปที่ขั้นตอน C3  
หากคุณประสบปญหาในการตอเขากับเครือขาย โปรดดูขอมูลการตั้งคาเพิ่มเติมไดจากคูมือการใชงานเบื้องตน 
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  คําแนะนําสําหรับแปนพิมพ์ของหนาจอ: 
ในการเลือก: ใชปุมลูกศรเพื่อไฮไลต์ และกด  ตกลง  
สําหรับขอผิดพลาด: เลือก  ลบ  คําแนะนํา: หากปุม  ลบ  ไมปรากฏ 
ใหเลือก  abc  เพ่ือแสดงปุม 
สําหรับตัวพิมพ์เล็ก: เลือก  abc 
สําหรับตัวเลข: เลือก  123 
เมื่อคุณปอนขอความเสร็จแลว: ไฮไลต์  เสร็จแลว  และกด  ตกลง  

 หากคุณประสบปญหาในการเชื่อมตอกับเครือ
ขาย โปรดดูขอมูลการตั้งคาเพิ่มเติมจากคูมือการ
ใชงานเบื้องตน 

   b  กดปุม  ตั้งคา  บน HP All-in-One 
 c  กด  จนกระทั่ง  เครือขาย  ถูกไฮไลต์ และกด  ตกลง  เมนู เครือขาย จะปรากฏ 
 d  กด  เพ่ือไฮไลต์  Wireless Setup Wizard  (ตัวชวยสรางการตั้งคาแบบไรสาย) และกด  ตกลง  
 อีกไมกี่วินาทีหลังจากนั้นรายการเครือขายที่เครื่องตรวจพบจะปรากฏบนหนาจอ เครือขายที่สัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏเปนอันดับแรก 
 e  ทําหนึ่งอยางตอไปนี้:
 • กด  เพื่อไฮไลต์ชื่อของเครือขายที่คุณจดไวกอนหนานี้ และกด  ตกลง 
 •  หากชื่อของเครือขายที่คุณจดไวไมปรากฏในรายการ คุณสามารถพิมพ์ชื่อดังกลาวดวยตัวคุณเอง กด  เพื่อไฮไลต์ 

 พิมพ์ชื่อเครือขายใหม (SSID)  และกด  ตกลง  โปรดดูคําแนะนําสําหรับแปนพิมพ์ของหนาจอเพื่อปอนขอความ 
 f  หากเครือขายของคุณใชระบบปองกัน ขอความจะปรากฏเพื่อขอใหคุณปอน WEP คีย์หรือ WPA passphrase ซึ่งตองระวังเรื่องตัวพิมพ์ใหญ
และพิมพ์เล็ก พิมพ์ WEP คีย์หรือ WPA passphrase ลงไปตามที่ระบบขอ โปรดดูคําแนะนําสําหรับแปนพิมพ์ของหนาจอเพื่อปอนขอความ

 หากเครื่องไมยอมรับ WEP คีย์หรือ WPA passphrase โปรดดูที่  การแกปญหาของเครือขาย  ในหนา 15
 หมายเหตุ: หากเราเตอร์ของคุณใหขอมูล WEP คีย์ 4 ตัว ดูใหแนใจวา คุณใชคีย์ตัวแรก 
 g  ทําตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อทําการตั้งคาเครือขายใหเสร็จ  หากเชื่อมตอเสร็จแลวไปที่ขั้นตอน C3   

 ตัวเลือก B: Typical Wireless Setup (แนะนํา) 

  a  ระบุตําแหนงของการตั้งเราเตอร์แบบไรสายและจดไว
 ชื่อเครือขาย (และยังเรียกวา SSID):______________________________________________________
 WEP คีย์/WPA Passphrase (หากจําเปน):__________________________________________________ 

  สิ่งสําคัญ:  หากคุณไมทราบขอมูลเหลานี้ คุณจะไมสามารถตั้งคาแบบไรสายไดตอ หากตองการขอมูลที่จําเปน คุณตองดูที่เอกสารประกอบเรา
เตอร์แบบไรสาย ติดตอผูผลิตเราเตอร์ หรือบุคคลที่ตั้งคาเครือขายไรสายของคุณเปนคนแรก แม HP ตองการชวยเหลือคุณใหไดมากที่สุด แต 
HP ก็ไมสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเราเตอร์แบบไรสายหรือเครือขายของคุณ เชน ชื่อเครือขาย WEP คีย์หรือ WPA passphrase ได 
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C3

C4

 ใสแผนซีดีที่ถูกตอง 

  b  ใสแผนซีดีของ HP All-in-One สําหรับ  Mac
    c  คลิกสองครั้งที่ไอคอน  HP All-in-One installer  

 ผูใช Windows:  ผูใช Mac: 

  e  ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของคุณอาจแสดงขอความบนคอมพิวเตอร์
เพื่อเตือนใหทราบวา ซอฟต์แวร์ HP กําลังพยายามเขาสูเครือ
ขายของคุณ คุณควรตอบรับขอความนี้เพื่อยอมอนุุญาตใหเขาถึง
เครือขาย "เสมอ" หลังจากนั้นจึงติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ตอ 

  d  คุณตองทําตามขั้นตอนในทุกหนาจอใหเสร็จสมบูรณ์ 
รวมถึงในหนาจอ Setup Assistant หากตองการติดตั้งซอฟต์
แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ใหขามไปที่ขั้นตอนที่ 14 

  หมายเหตุ:  หากหนาจอเริ่มตนไม
ปรากฏขึ้น ใหคลิกสองครั้งที่  My 
Computer  คลิกสองครั้งที่ไอคอน 
 CD-ROM  ที่มีโลโก HP 
และคลิกสองครั้งที่  setup.exe  

    c  ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์
   d  บนหนาจอ  Connection Type  (ชนิดการเชื่อมตอ) 
ใหเลือก  through the network  (ผานเครือขาย) 
ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ 

  คําถาม:  โปรแกรมปองกันไวรัสและโปรแกรมปองกันสปายแวร์
อาจขัดขวางการติดตั้งซอฟต์แวร์ และอาจตองปดการทํางานของ
โปรแกรมเหลานี้ อยาลืมเปดการทํางานของโปรแกรมเหลานี้ใหม
หลังจากติดตั้งเสร็จแลว 

  a  เปดคอมพิวเตอร์ ล็อกเขาระบบหากจําเปน และ หลังจากนั้นรอ
ใหเดสก์ท็อปปรากฏขึ้น 

 b  ใสแผนซีดี HP All-in-One สําหรับ  Windows  

  a  เปดคอมพิวเตอร์ ล็อกเขาหากจําเปน และรอจนกระทั่งเดสก์ท็อป
ปรากฏขึ้น 

 ขอแสดงความยินดี! ไปที่ขั้นตอนที่ 16 ของคูมือการตั้งคานี้ 
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16

17

 ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 
 หากคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอยูบนเครือขาย ใหติดตั้งซอฟต์แวร์ HP All-in-One 
ลงบนคอมพิวเตอร์แตละเครื่อง เลือกแผนซีดี HP All-in-One ที่ถูกตองสําหรับการติดตั้ง
แตละครั้ง

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ คุณตองเลือกชนิดการเชื่อมตอระหวางเครือขายและ 
HP All-in-One (ไมใชระหวางคอมพิวเตอร์ของคุณและเครือขาย) 

 ไปที่ขั้นตอนที่ 18 ที่ดานหลังของคูมือการติดตั้งเลมนี้ 

 การแกปญหา 

  ปญหา:  ขอความ  Paper Jam  (กระดาษติด) ปรากฏขึ้น
 สิ่งที่ตองทํา:  ถอดฝาปดดานหลัง และคอยๆ ดึงกระดาษออก ปดเครื่อง และเปดขึ้นใหมอีกครั้ง 
ปอนกระดาษอีกครั้ง 

  ปญหา:  คุณไมพบหนาจอที่แจงใหตอสายเคเบิล USB 
 สิ่งที่ตองทํา:  นําแผนซีดี HP All-in-One สําหรับ  Windows  ออกแลวใสกลับเขาไปใหม โปรดดูที่สวน A 

  ปญหา:  หนาจอ Microsoft  Add Hardware   (เพิ่มฮาร์ดแวร์) ปรากฏขึ้น
 สิ่งที่ตองทํา:  คลิก  Cancel  (ยกเลิก)  ถอดปลั๊กสายเคเบิล USB และใสแผนซีดี HP All-in-One สําหรับ 
 Windows  โปรดดูที่สวน A 

  ปญหา:  หนาจอ  Device Setup Has Failed To Complete  (การตั้งคาอุปกรณ์ไมเสร็จสมบูรณ์) ปรากฏขึ้น 
 สิ่งที่ตองทํา:  ตรวจสอบวา ไดติดแผนชื่อปุมบนแผงควบคุมไวอยางแนนหนาแลว ถอดปลั๊กของ HP All-in-One 
ออกและเสียบเขาไปใหม ตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด ดูใหแนใจวา ไดเสียบปลั๊กสายเคเบิล USB 
เขากับคอมพิวเตอร์แลว หามเสียบปลั๊กสายเคเบิล USB เขากับแปนพิมพ์หรือฮับที่ไมมีไฟอยู โปรดดูที่สวน A 
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?

 การแกปญหาของเครือขาย 

  ปญหา:  ขอความ  Printer Not Found  (ไมพบเครื่องพิมพ์) ปรากฎขึ้น 
   สิ่งที่ตองทํา:  กอนอื่น ตองดูใหแนใจวา คุณกําลังเชื่อมตอกับ HP All-in-One อยู คนหาตําแหนงของไอคอน
ที่อยูบนจอแสดงผลกราฟกสี หากคุณไมเห็นไอคอน ใหยอนกลับไปที่สวน "ชนิดการเชื่อมตอ" ของคุณ 
(B หรือ C)  หากคุณมีการเชื่อมตอที่เปดใชงานแลว ใหลองทําดังนี้:
• ปดการทํางานของ HP All-in-One รอ 30 วินาที กอนเปดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง
• ลองปดไฟร์วอลล์ของคุณชั่วคราว 
 ผูใชเครือขายแบบที่ใชสายตอ (อีเทอร์เน็ต): 
• ตรวจสอบสายเคเบิลที่ตอระหวางเราเตอร์และ HP All-in-One 
• ตรวจสอบสายเคเบิลที่ตอระหวางคอมพิวเตอร์และ HP All-in-One 
• คุณตองตั้งคาการ์ด LAN ไวอยางเหมาะสม 

 โปรดดูที่คูมือการใชงานเบื้องตนหากตองการรายละเอียดการแกไขและการตั้งคาเพิ่มเติม 

  ปญหา:  คุณไมแนใจวา คุณไดตั้งคาเครือขายไวอยางเหมาะสมหรือไม 
 สิ่งที่ตองทํา:  สําหรับขอมูลวิธีการตั้งคาเครือขาย โปรดไปที่  www.hp.com/support  ปอน  Photosmart 
C6100  และคนหา  Network Setup  (การตั้งคาเครือขาย) 

  ปญหา:  คุณพยายามตั้งคาเครือขายแบบไรสายผานทางแผงควบคุม และ HP All-in-One ไมตอเขากับเครือขาย 
   สิ่งที่ตองทํา: 
 • บนเราเตอร์แบบไรสาย ใหเปดใชตัวเลือกชื่อเครือขายที่ใชเผยแพร และปดชื่อเครือขายแบบไมใชเสียง 
• ขยับเราเตอร์แบบไรสายใหเขามาใกลกับ HP All-in-One อีกสักเล็กนอย และดูใหแนใจวาไมมีสิ่งของวางกั้นกลาง
• ปดการทํางานของเราเตอร์แบบไรสาย รอ 30 วินาที กอนเปดขึ้นมาอีกครั้ง
• ดูใหแนใจวา คุณไดปอนโหมดการสื่อสารแบบไรสายและชนิดการตรวจสอบความถูกตองที่ถูกตองแลว ดูขั้นตอน  C1  ถึง  C3  
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอมูลการแกปญหาไดจากคูมือการใชงานเบื้องตน  

  ปญหา:  ฉันมี SecureEasySetup แตเมื่อฉันเรียกใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยสรางการตั้งคาแบบไรสาย) รายชื่อเครือขายที่มีและนํามา
ใชไดจะปรากฏ หรือหนาจอ Select Network Name (เลือกชื่อเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
 สิ่งที่ตองทํา:  เปนไปไดวา เวลาอาจหมดหลังจากวางเราเตอร์แบบไรสายไวในโหมด SecureEasySetup วางเราเตอร์แบบไรสายของคุณไวใน
โหมด SecureEasySetup อีกครั้ง และเรียกใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยสรางการตั้งคาแบบไรสาย) ใหม 

  ปญหา:  WEP คีย์หรือ WPA passphrase ใชไมได ปญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากการปอนขอมูลดังกลาวไมถูกตอง การเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคีย์หรือ 
passphrase หรือเผลอเพิ่มเวนวรรคที่จุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด 
 สิ่งที่ตองทํา:  เรียกใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยสรางการตั้งคาแบบไรสาย) อีกครั้ง และพิมพ์ WEP คีย์หรือ WPA passphrase 
ใหถูกตอง ดูใหแนใจวา ไมมีเวนวรรคที่จุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด 
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a
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  a  ใสการ์ดหนวยความจําของกลองถายรูปลงในชองเสียบการ์ดหนวยความจํา
ที่เหมาะสมและกดปุม  Photosmart Express  

 เมนู Photosmart Express จะปรากฏบนจอแสดงผลกราฟกสี 

  b  กด  ตกลง  เพื่อเลือก  ดู & พิมพ์  ภาพถายลาสุดบนการ์ดหนวยความจํา
ของคุณจะปรากฏบนจอแสดงผล 

  คําแนะนํา:  โปรดดูที่คูมือผูใชและวิธีใชออนไลน์หากตองการเรียนรูเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพถายจากการ์ดหนวยความจํา และคุณสมบัติอื่นๆ 
สําหรับความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู  www.hp.com/support  

  c  กดปุมลูกศรเพื่อดูภาพถายที่ตองการ 

  d  กด  ตกลง  คางไวเพื่อพิมพ์ภาพถายของคุณ

 หากคุณกําลังดูภาพถายบนหนาจอ คุณสามารถพิมพ์ภาพถายขนาด 4 x 6 
นิ้วไดอยางรวดเร็วดวยการกดปุม  พิมพ์ภาพถาย  

 HP All-in-One จะพิมพ์ภาพถายที่อยูบนการ์ดหนวยความจําของคุณ 

  คําแนะนํา:  คุณควรใชปุม พิมพ์ใหม เพ่ือทํา
สําเนาของภาพถายตนฉบับ 

 พิมพ์ภาพถายขนาด 4 x 6 นิ้ว 


