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Print Specs: “HP Photosmart Pro B8800 series” Setup poster 
Page Trim 20 in. x 14 in. 

Paper Stock Non-glossy 
50#  

Cover Stock N-A 

Colors 4-color 

Folds Two folds: one vertical fold (right back to left back) and one horizontal fold (back bottom to back top) 
Fold Size: 7 in. x 10 in. 
Barcode must be on outside of folded piece. 

Orientation Landscape 

Supplier is required to ensure that the guide complies with the “Country of Origin” marking requirements. The back page 
includes the statement “Printed in [country] and the supplier is authorized to modify the statement to the country in which 
they are printing. 
The English statement is REQUIRED on all documents. In addition documents which contain French, Spanish, 
Portuguese, Italian, Korean, and Simplified Chinese must also provide the statement in those languages. Only one 
country of origin may be listed. 
You must use the strings and instructions provided to make these modifications using PitStop. Instructions for modifying 
and the strings to use are available from behind the HP firewall at: 
http://aiolrn1.sdd.hp.com/Gateway_Live/search.asp 
Search for any part number beginning with LPCOO to bring up the list of all available. Part numbers are shown below. 

Country of 
Origin 

LPCOO-90301 Printed in Instructions 
LPCOO-90401 Printed in Brazil 
LPCOO-90402 Printed in Germany 
LPCOO-90403 Printed in Hungary 
LPCOO-90404 Printed in Malaysia 
LPCOO-90405 Printed in Mexico  

LPCOO-90406 Printed in Singapore 
LPCOO-90407 Printed in USA 
LPCOO-90408 Printed in France 
LPCOO-90409 Printed in China 
LPCOO-90410 Printed in Indonesia 
LPCOO-90411 Printed in Thailand  
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Setup Poster Part Numbers 
Part number  Languages Press Ready Filename Color or Black 

Text  
Page Count Printed 

Information 

Q7161-90002 ENU/ESM/FRA Q7161-90002_EN_ES_FR_print.pdf  4-Color 2 2 printed in 
statements. 

Q7161-90003 DEU/ITA/NLD Q7161-90003_DE_IT_NL_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement. 

Q7161-90004 ESM/PLK/GRK Q7161-90004_ES_PL_EL_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement. 

Q7161-90005 ENU/FRA/ PTB Q7161-90005_EN_FR_PT_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement.. 

Q7161-90006 TUR/CSY/HUN Q7161-90006_TR_CS_HU_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement. 

Q7161-90009 SWE/FIN/NON Q7161-90009_SV_FI_NO_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement. 

Q7161-90010 RUS/DAN/HEB Q7161-90010_ RU_DA_HE_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement. 

Q7161-90011 ENU/ARA Q7161-90011_EN_AR_print.pdf 4-Color 2 1 printed in 
statement. 

Q7161-90012 KOR/CHT/ENU Q7161-90012_KO_ZHTW_EN_print.pdf 4-Color 2 3 printed in 
statements. 

Q7161-90013 ENU/CHT/THA Q7161-90013_EN_ZHTW_TH_print.pdf 4-Color 2 2 printed in 
statements. 

Q7161-90014 CHS/ENU Q7161-90014_ZHCN_EN_print.pdf 4-Color 2 2 printed in 
statements. 
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นำเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
     หมายเหตุสำคัญ – โปรดซื้อสาย USB แยกต่างหาก 

หากไม่มีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ตลับบรรจุหมึก 8 ตลับ

หัวพิมพ์ 4 หัว

คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ
HP Photosmart Pro B8800 series

ผู้ใช้ Windows: ห้ามเชื่อมต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับข้อความแจ้งเตือน
จากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ (ขั้นตอนที่ 17)  เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่อง 
พิมพ์ (a) แล้วต่อเข้ากับปลั๊กไฟ (b) เครื่องพิมพ์จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

ใส่ตลับบรรจุหมึก 8 ตลับ เขย่าตลับบรรจุหมึกแต่ละตลับให้ทั่ว (6 ครั้ง) 
ก่อนแกะที่หุ้มออก

เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก ใส่ตลับบรรจุหมึกทั้ง 8 ตลับเข้าในช่องบรรจุตามรหัสสี กดตลับบรรจุหมึกแต่ละตลับให้แน่นจนกระทั่งล็อคเข้าที่ ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

ใส่หัวพิมพ์ 4 หัว เขย่าหัวพิมพ์แต่ละอันให้ทั่ว (6 ครั้ง) 
ก่อนแกะที่หุ้มออก

เปิดฝาครอบด้านบน (a) ถอดตัวยึดพลาสติกสีส้ม 
(b) ออก  เก็บตัวยึดสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่อง
พิมพ์ไว้ในที่ปลอดภัย

ดึงที่จับสีน้ำเงินมาข้างหน้า (a) จากนั้นยกขึ้น (b)  
แล้วย้ายที่จับไปทางด้านหลัง (c)

เปิดชุดหัวพิมพ์แต่ละชุด จากนั้นนำฝาปิดสีส้ม (a) ออก และกำจัดทิ้งไป 
ห้ามแตะหน้าสัมผัสสีทอง ใส่หัวพิมพ์แต่ละหัวเข้าในช่องบรรจุตามรหัสสี 
จากนั้นกดให้แน่นจนกระทั่งหัวพิมพ์ล็อคเข้าที่ (b)

นำเครื่องพิมพ์ออกจาก
กล่องและใส่แผ่นซีด ี

โปรแกรมสอนการติดตั้งฉบับ
ย่อแบบภาพเคลื่อนไหว!

โปรแกรมสอนการติดตั้งฉบับย่อแบบภาพเคลื่อนไหว จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน  
  Windows: ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาเข้าไปในเครื่อง แล้วคลิก View Quick Start Tutorial (ดูโปรแกรมสอนการติดตั้งฉบับย่อ)    
   Mac: ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาเข้าไปในเครื่อง จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Software (ซอฟต์แวร์ HP) แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน  

HP Installer (โปรแกรมติดตั้ง HP)
หมายเหต:ุ คุณจะเริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในขั้นตอนที่ 17

ปิดฝาปิดสีน้ำเงิน แล้วปิดฝาครอบด้านบน

拆開包裝並拆掉膠帶和包裝材料。

     重要 – 如果未隨附 USB 纜線，請單獨購買。

8 個墨水匣

4 個列印頭

快速入門
HP Photosmart Pro B8800 series

Windows 使用者︰軟體安裝程式 (步驟 17) 提示之前，請勿連接 
USB 纜線。將電源線分別連接到印表機 (a) 和電源插座 (b)。印表機即會自
動開啟。

建議

插入 8 個墨水匣 拆開每個墨水匣的包裝之前請充分搖晃，
每個墨水匣至少搖晃六次。

打開墨水匣門。 將所有八個墨水匣分別插入以其色彩標示的隔室，緊緊按下每個墨水匣，直至匣體卡入到位。 合上墨水匣門。

插入 4 個列印頭 拆開每個列印頭的包裝之前請充分搖晃，
每個列印頭至少搖晃六次。

打開頂蓋 (a)。拆去橙色的塑膠保護裝置 (b)。  
請保留此保護裝置，以備日後運送印表機之用。

向前拉動藍色的把手 (a)，然後向上抬起 (b)  
並向後移動 (c)。

打開每個列印頭的包裝，然後取下並丟棄橙色的蓋子。請勿觸摸金色
觸點。將各列印頭分別插入以其色彩標示的隔室，緊緊按下列印頭，
直至其卡入到位 (b)。

拆開印表機的包裝並
插入 CD 

動畫快速入門教程！

動畫「快速入門教程」介紹了如何逐步安裝印表機。 
  Windows：插入隨附的 CD，然後按一下「檢視快速入門教程」。
  Mac：插入隨附的 CD，按兩下「HP Software」(HP 軟體) 圖示，然後再按兩下「HP Installer」(HP 安裝程式) 圖示。

注：步驟 17 說明了如何安裝印表機軟體。

合上藍色的列印頭蓋板，然後合上頂蓋。

Quick Start
HP Photosmart Pro B8800 series

Unpack the printer  
and insert the CD 

4 printheads

Unpack and remove tape and packaging materials.
    Important – Purchase a USB cable separately 
    if it is not included.

Shake each ink cartridge well (six times) 
before unwrapping it.

Open the ink cartridge door. Insert all eight ink cartridges into their color-coded stalls. Press firmly on each cartridge until it snaps into place. Close the ink cartridge door.Insert the 8 ink cartridges

Insert the 4 printheads Shake each printhead well
(six times) before unwrapping it.

Open the top door (a). Remove orange plastic restraint 
(b). Save the restraint for transporting the printer.

Open each printhead package, and remove and discard the orange caps (a). 
Do not touch the gold-colored contacts. Insert each printhead into its 
color-coded stall, pressing firmly until the printhead snaps into place (b).

Close the blue cover, and then close the 
top door.

The animated Quick Start Tutorial shows you how to set up the printer step by step. 
  Windows: Insert included CD and click View Quick Start Tutorial.  
  Mac: Insert included CD, double-click the HP Software icon, and then double-click the HP Installer icon.
Note: You will install the printer software in step 17.

Recommended

Animated Quick Start Tutorial!

Pull the blue handle forward (a), then lift it up (b) 
and move it back (c).

Windows users: Do not connect the USB cable until prompted by the 
software install program (step 17). Connect the power cord to the printer (a), 
and then to a power outlet (b). The printer turns on automatically.

8 ink cartridges

Q7161-90013_EN_ZHTW_TH.indd   1 11/26/2007   6:07:07 PM
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Contact HP support at:
www.hp.com/support/hongkong or (852) 2802 4098 (Hong Kong)
www.hp.com/support (All other countries)

Printed in [country] -  ChsPrinted in [country] - Enu

聯絡 HP 支援：
www.hp.com/support/hongkong 或 (852) 2802 4098 (香港)
www.hp.com/support (所有其他國家/地區)

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ที่:
www.hp.com/support/hongkong หรือ (852) 2802 4098 (ฮ่องกง)
www.hp.com/support (ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด)

ถอด ถาดรับกระดาษออก ออกในแนวตรงโดยการดึงแรงๆ
ถาดรับกระดาษออกเป็น ‘ฝาปิด’ แบบถอดได้ซึ่งอยู่ด้านบนของ 
ถาดป้อนกระดาษหลัก  
หมายเหต:ุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถาดกระดาษชนิดพิเศษ ปิดอยู่

ใส่กระดาษและปรับตั้ง
เครื่องพิมพ์

ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Advanced Photo Paper ที่ให้มา 
ทั้งหมดลงในถาดป้อนกระดาษหลักตามแนวตั้ง ให้ด้านที่มี
ผิวมันอยู่ด้านล่าง ปรับกระดาษให้ชิดด้านขวาของถาดป้อน
กระดาษ

ถาดป้อนกระดาษหลัก ถาดรับกระดาษออก

กระดาษสำหรับการปรับตั้ง

ตัวปรับแนวกระดาษ

ปรับตัวปรับแนวกระดาษ ตรวจสอบว่ากระดาษวางอยู่ในแนวราบ
เลื่อนถาดรับกระดาษออกกลับเข้าที่

ติดตั้งซอฟต์แวร์

คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ในระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลังทำการปรับตั้งได้ 
หมายเหตุสำคัญ – ผู้ใช้ Windows:  เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ 
ของคุณด้วยสาย USB เฉพาะเมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนจากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
เท่านั้น และห้ามทำก่อนหน้านั้น
หมายเหตุสำคัญ – โปรดซื้อสาย USB แยกต่างหาก ถ้าไม่มีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ 
Windows:  คลิก Install Printer Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์์) 
Macintosh: ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Software (ซอฟต์แวร์ HP)  (  )  
  บนเดสก์ท็อป แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Photosmart Installer  
  (โปรแกรมติดตั้ง HP Photosmart) (  ) ถ้าคุณทำขั้นตอนการติดตั้ง  
  ฮาร์ดแวร์เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

1.

2.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

อ่านคู่มือผู้ใช้ 

ดูโปรแกรมสอนการติดตั้งฉบับย่อแบบภาพเคลื่อนไหวในซีดี
ที่ให้มา (ดูขั้นตอนที่ 3) คลิกที่ลิงก์ ต้องการความช่วยเหลือ? 
ในโปรแกรมสอน เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
การตั้งค่าต่างๆ

ไฟหัวพิมพ์

ปุ่ม Resume

กดปุ่ม Resume [ ] เพื่อเริ่มการปรับตั้งเครื่องพิมพ ์
การปรับตั้งจะใช้เวลาประมาณ 30–40 นาที ใช้เวลาช่วงนี้ในการ 
ติดตั้งซอฟต์แวร์ (ขั้นตอนที่ 17) เมื่อไฟหัวพิมพ ์  [ ] ดับลง 
แสดงว่าการปรับตั้งเสร็จสมบูรณ์

หมึกในตลับที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์จะใช้สำหรับการเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ หมึกจากตลับหมึกเหล่านี้ รวมทั้งจาก
ตลับหมึกสำหรับเปลี่ยน ยังใช้เพื่อรักษาหัวพ่นหมึกให้สะอาดและมีการไหลของหมึกอย่างราบรื่น

ควรเสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ค้างไว้เสมอ เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถทำขั้นตอนการบำรุงรักษาตัวเองได้ 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้

เมื่อเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการปรับตั้งและการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว เครื่องพิมพ์ของคุณจะพร้อมสำหรับการใช้งาน

เริ่มการปรับตั้ง

TH

ถาดกระดาษชนิดพิเศษ

หมายเหตุสำคัญ

用力直線拉動出紙匣，將其取下。
出紙匣位於主紙匣上面，是一個可以取下的「蓋子」。  
注：確定特殊媒體匣已關閉。

放入紙張並校準印表機 將隨附的 HP 優質相紙全部縱向放入主紙匣，光面朝下。
將紙張與主紙匣的右側對齊。

主紙匣 出紙匣

校準用紙

紙張導板

調整紙張導板。檢查紙張是否擺放平整。
將出紙匣滑回原位。

安裝軟體

安裝了印表機軟體後印表機才能正常工作。
您可以在等待印表機校準的同時安裝軟體。  

重要 – Windows 使用者︰軟體安裝程式提示之後方可使用 
USB 纜線連接印表機和電腦，提示之前切勿連接。

重要 – 如果未隨附 USB 纜線，請單獨購買。

 如果尚未將隨附的 CD 插入電腦，請將其插入。 
Windows：按一下「安裝印表機軟體」。 

Macintosh： 按兩下桌面上的「HP Software」(HP 軟體) 圖示 (  )，然後再按兩下  
                  「HP Photosmart Installer」(HP Photosmart 安裝程式) 圖示 (  )。          
          若已完成所有硬體的安裝步驟，則可直接跳至軟體安裝步驟。
 依照螢幕上的指示完成軟體安裝。

1.

2.
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需要更多資訊？

檢視隨附 CD 中的動畫「快速入門教程」(請參閱步驟 3)。
按一下教程中的「需要協助？」連結可以搜尋有關解決安裝
問題的說明。

參閱《使用者指南》。  

列印頭指示燈

重新開始按鈕

按下「重新開始」按鈕 [ ] 開始執行印表機校準。 
校準通常需要 30–40 分鐘。使用者可在此期間安裝軟體 
(步驟 17)。當「列印頭」指示燈 [ ] 熄滅後，校準即 
告完成。

印表機包裝盒中隨附之墨水匣內的墨水可用於印表機起始化。這些墨水匣中的墨水以及更換墨水匣中的墨
水也可用於保持列印噴嘴清潔，保證墨水流動順暢。

請務必保持印表機處於通電狀態，這樣印表機便可執行自我維護程序。如需詳細資訊，請參閱《使用者指南》。

印表機完成校準且軟體安裝完成之後，印表機就可以使用了。

開始校準

特殊媒體匣

重要

EN

Paper guides

Paper for calibration

Remove the output tray straight out, by pulling it firmly.
The output tray is the removable ‘lid’ on top of the main tray.  
Note: Make sure the specialty media tray is closed.

Load all of the included HP Advanced Photo paper into 
the main tray in portrait orientation, glossy side down. 
Align the paper against the right side of the tray.

Adjust the paper guides. Check that the paper is lying flat.
Slide the output tray back into place.

Press the Resume button [ ] to start printer calibration. 
Calibration takes 30–40 minutes. Use this time to install the 
software (step 17). When the Printhead light [ ] goes off, 
calibration is complete.

Install the software

Need more information?

View the animated Quick Start Tutorial on the included CD 
(see step 3). Click the Need help? link in the tutorial for help 
on solving setup problems.

Read the User Guide. 

Insert the included CD into your computer if you haven’t already. 
Windows:  Click Install Printer Software. 
Macintosh: Double-click the HP Software icon (  ) on the desktop, and then            
                double-click the HP Photosmart Installer icon (  ). If you’ve completed 
         all the hardware setup steps, skip ahead to the software install step.
Follow the onscreen instructions to install the software.

1.

2.

You need to install the printer software for the printer to work correctly.
You can install the software while the printer is calibrating. 
Important – Windows users: Connect the printer to your computer with a USB 
cable only when prompted by the software install program and not before.
Important – Purchase a USB cable separately if it is not included.

Load paper and calibrate 
the printer

Main tray Output tray

Printhead light

Resume button

Ink in the cartridges included in the printer box is used for printer initialization. Ink from these cartridges, 
as well as from replacement cartridges, is also used to keep print nozzles clear and ink flowing smoothly.

Always leave the printer plugged in so that it can perform self-servicing routines. For more information, 
see the User Guide.

When the printer finishes calibrating and software installation 
is complete, your printer is ready to use.

Start calibration

Specialty media tray

IMPORTANT
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