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1 Welcome
Thank you for purchasing an HP Photosmart Pro B8800 series printer.

Designed especially for professional and serious amateur photographers, this printer yields rich, bright,
fade-resistant, and color-accurate photos, especially when used with HP Advanced Photo paper.

Find more information
The printer comes with the following documentation:

• Setup instructions: Read this document first. The setup instructions explain how to set up the printer and install
the HP Photosmart software. This document may be called Quick Start Guide or Setup Guide depending on
your country/region, language, or printer model.

• HP Photosmart software CD: The HP Photosmart software CD contains a detailed and animated Quick Start
Tutorial. The animated Quick Start Tutorial on the CD provides instructions for setting up the printer and installing
the software. The CD also contains the printer driver and other essential software needed to operate the printer.

• User Guide: The User Guide is the book you are reading. This book describes the basic features of the printer
and contains troubleshooting information.

• Onscreen Help: The onscreen Help provides detailed instructions on using all of the features of the
HP Photosmart. It provides complete printer specifications and troubleshooting information.
After you have installed the HP Photosmart software on a computer, open and explore the onscreen Help:
◦ Windows: From the Start menu, select Programs or All Programs, point to HP, HP Photosmart Pro

B8800 series, and then click HP Photosmart Printer Help.
◦ Mac: Select Help, Mac Help in the Finder, and then choose Library, HP Product Help.

• HP Solution Center (Windows only): The HP Solution Center provides information about all of your HP devices.
Visit the HP Solution Center to:
◦ Learn about the printer and its software, and view troubleshooting solutions, including informative How Do

I? animations
◦ Check printer status and access the printer Toolbox for maintenance utilities
◦ Update your printer software
◦ Change printer settings
◦ Order supplies
◦ Start HP Photosmart software
After you have installed the HP Photosmart software on a computer, open and explore the HP Solution Center.
◦ Right-click the HP Digital Imaging Monitor icon on the Windows taskbar, and then click Launch/Show

HP Solution Center.

NOTE: In this User Guide, printer software refers to the HP Photosmart software that comes on the CD with
the printer. The printer driver is the part of the printer software that controls the printer.
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Printer parts
Front of printer

1 Control panel and indicator lights: Use the buttons on the control panel to open the Toolbox on the computer, resume or
cancel print jobs, and respond to prompts on the computer screen. View the lights to check the printer status. For more
information on the indicator lights, see Error states and indicator light behavior.

2 Top door: Lift to gain access to the printheads and to clear paper jams.

3 Specialty media tray (closed): Lower to insert a single sheet of heavy media, such as card stock or canvas. Use this tray
when you want media to be fed straight through the printer, without being bent. Do not load media thicker than 0.7 mm, or
more than one sheet at a time.

4 Main tray: Place a stack of plain paper or photo paper in this tray for printing.

5 Output tray: Print jobs come out here. For easier access to the main tray, you can remove the output tray by sliding it towards
you.

6 On button: Press to turn on the printer.

7 Ink cartridge door: Press the raised bumps on the surface of the door to open and insert or remove ink cartridges.

Back of printer

1 Rear door: Remove this door to clear paper jams.

2 Rear paper slot: Print jobs from the specialty media tray pass back and forth through this slot before being ejected on the
output tray at the front of the printer. Check that there is enough room behind the printer for the paper to pass back and forth
through the slot without any obstructions. When you are printing from the specialty media tray, the space behind the printer
should be equivalent to the length of paper you are printing on.

3 Power cord connection: Use this port to connect the power cord included with the printer.
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4 USB port: Use this port to connect the printer to a computer.

5 Rear door releases: Press the two releases on either side of the rear paper slot to remove the rear door.

Paper trays

1 Main tray: Place a stack of photo paper, plain paper, or other non-rigid media in this tray for printing. Load the media in
portrait orientation and with the side to be printed facing down. Squeeze the main tray release to lengthen or shorten
the main tray, depending on the size of paper you are loading.

2 Output tray: Print jobs come out here. For easier access to the main tray, remove this tray by pulling it out towards you.

3 Specialty media tray (open): Insert a single sheet of heavy media, such as card stock, in this tray. Media from this tray is
fed straight through the printer without being bent. Load the media with the side to be printed facing up. Do not load media
thicker than 0.7mm. To learn how to use this tray, see Print from the specialty media tray (single-sheet feed).

Main tray

1 Paper-width guide: Adjust this guide to fit close to the left edge of the paper in the tray by pressing the button on the front
of the guide and sliding the guide across.

2 Paper-size markings: Refer to these markings to guide you for loading paper in the correct orientation.

3 Main tray extension: Extend the main tray to load larger sizes of paper. Fully extended, the main tray can hold up to 33 x 48.3
cm (13 x 19 inch) paper.

4 Main tray release: Squeeze this release and pull it towards you to extend or retract the main tray extension, or to remove
the tray from the printer.

5 Paper stops: Align the paper against these stops so that the paper feeds correctly into the printer.

6 Paper-length guide: Adjust this guide to fit close to the end of the paper in the tray.
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Control panel

1 Cancel: Press to stop the current print job, printhead alignment, or color calibration.

2 Resume: The Resume light flashes if the printer is out of paper or there is a paper jam. Press the Resume button to resume
printing after loading paper or clearing a paper jam. The Resume light is solid amber when the specialty media tray is lowered.
Press the Resume button to begin printing after loading media into the specialty media tray.

3 Toolbox: Press once to open the printer Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac) on the computer screen. The amber
Toolbox light flashes slowly if the printer is busy opening the Toolbox or HP Printer Utility.

4 On: The On light is solid blue when the printer is on. The On light flashes slowly when the printer is busy, and flashes rapidly
when one or more printer doors are open.

5 Ink cartridge lights: These eight lights indicate the status of each individual ink cartridge. A solid light indicates that the
corresponding cartridge might be low on ink. A flashing light indicates that the corresponding cartridge might be depleted of
ink, missing, damaged, or incompatible.

6 Printhead light: The printhead light is solid amber when the printer is busy servicing, aligning the printheads, or performing
color calibration. The printhead light flashes when a printhead is missing, damaged, or incompatible. To show which of the
four printheads has a problem, two cartridge lights corresponding to the colors that serve the affected printhead will also
flash.
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2 Basic printing
This section explains how to load media in the paper trays, change printer settings, and print from your computer.

Paper trays
The printer has two trays for paper and other media:

• Main tray: The main tray can hold multiple sheets of media and automatically feed each sheet for printing. Only
thin, flexible media can be loaded into this tray, due to the bending that media is subject to as it passes through
the printer from this tray.

• Specialty media tray: The specialty media tray is designed primarily for thicker, less flexible media. Paper from
this tray is fed straight through the printer, without being bent. When you use this tray, check that there is clear
space behind the printer at least equal to the length of the media you are printing on. Load one sheet of media
at a time into this tray, and be sure that the media is no thicker than 0.7 mm.

Any media that can be used in the main tray can also be used in the specialty media tray. However, some of the
media types supported in the specialty media tray should not be loaded in the main tray.

TIP: Use the specialty media tray for small print jobs on lightweight, flexible paper when you want to avoid
changing the paper stack in the main tray.

The table below summarizes the differences between the two media trays and provides guidelines for determining
which tray to use for a specific print job.

Feature Main tray Specialty media tray

Paper feed Multiple sheets Single sheet

Paper path Curved paper path Straight-through paper path

Media Thin, flexible Thin and thick (not more than 0.7 mm)

Media orientation Print-side DOWN Print-side UP

Supported paper sizes 7.6 x 12.7 cm to 33 x 48.3 cm
(3 x 5 inches to 13 x 19 inches)

7.6 x 12.7 cm to 33 x 111.8 cm
(3 x 5 inches to 13 x 44 inches)

Use the following guidelines for determining which tray to load a particular type of media into:

Media Main tray Specialty media tray

Photo, Inkjet, and Plain Papers
Examples: HP Advanced Photo paper,
HP Professional Satin Photo paper,
brochure, photo, inkjet, and plain papers

Recommended Supported

Digital Fine Art Papers <220 gsm
Examples: Photo rag

Supported Recommended

Digital Fine Art Papers >220 gsm
Examples: Canvas; Photo rag;
Watercolor paper

Not supported Recommended

Any media thicker than 0.7 mm Not supported Not supported

NOTE: You do not need to remove media from the main tray before you use the specialty media tray.

See Choose the right paper or other media for a description of specific paper types for use with this printer.
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Choose the right paper or other media
For a list of available HP inkjet paper, or to purchase supplies, go to:

• www.hpshopping.com (U.S.)
• www.hp.com/eur/hpoptions (Europe)
• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
• www.hp.com/paper (Asia/Pacific)

NOTE: HP Premium and HP Premium Plus Photo papers are not supported with this printer.

To get the best and longest-lasting results from the printer, choose from these high quality papers.

To print Use this paper or media

High quality, long lasting prints and enlargements HP Professional Satin Photo paper
HP Advanced Photo paper (This paper is available in several
finishes, including glossy and satin-matte/soft gloss. Not all
finishes are available in all countries/regions or in every paper
size.)

Color calibration and printhead alignment HP Advanced Photo paper - Glossy

Casual photos from e-mail and the Web Plain paper

Text documents, draft versions, and test pages Plain paper

Important: Store paper in its original packaging or in a resealable plastic bag to prevent excessive curling, which
can prevent proper feeding. Do not leave media in the main tray when you are not printing, because the media can
curl when left exposed to air.

Specialty media
The printer prints on a variety of HP and non-HP specialty media. Experiment with some of the types listed here for
special effects:

• HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper
• HP Hahnemühle Watercolor Paper
• HP Aquarella Art Paper
• HP Artist Matte Canvas
• Photo rag

Some media types may not be available in all countries/regions. Check with your local media provider.

WARNING! Do not load media thicker than 0.7 mm, as it can damage the printer.

Supported sizes
The HP Photosmart supports a wide range of paper sizes including:

Paper type Size

Metric 10 x 15 cm (with or without tab), Panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, A3, A4, A5, A6, B4, B5, E

Imperial Index card 3 x 5 to 5 x 8 inches, 3.5 x 5  to 12 x 12 inches, 4 x 6 inches (with or without tab), Panorama
4 x 10 inches to 4 x 12 inches, 13 x 19 inches (B+)

U.S. Letter, Legal, Executive, Tabloid

Japan L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki

Envelopes Envelope No. 10, A2 envelope, C6 envelope, DL envelope

Choose the right paper or other media 7
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Paper type Size

Banner paper Up to 13 x 44 inches

NOTE: To learn how to print banners, please visit the Resource Center on the HP Professional
Photography Web site at www.hp.com/go/prophoto. Select your country at the top of the page.

WARNING! Do not load media thicker than 0.7 mm, as it can damage the printer.

Print from the main tray
To learn which media can be loaded into the main tray, see Paper trays.

WARNING! Do not load canvas or other digital fine art media heavier than 220 gsm into the main tray, as it
can damage the printer and the media. Use the specialty media tray instead.

NOTE: To print from the main tray, the specialty media tray must be closed.

To print from the main tray
1. Remove the output tray completely by grasping the sides of the tray with both hands and sliding it out towards

you. The main tray is now accessible.

1 Main tray

2 Output tray

2. Move the paper-width and paper-length guides to their outermost position to make room for the paper.
3. Load paper in the main tray.

a. For easier access or for loading larger sizes of media, extend the main tray by squeezing the main tray
release and pulling the tray towards you.

TIP: You can remove the tray from the printer, if necessary, by grasping the sides of the tray with both
hands and pulling it towards you.

b. Place a stack of paper in the main tray, in portrait orientation and with the side to be printed facing
down. Align the paper against the right side of the tray and against the paper stops at the back of the tray.
Check that the stack of paper is no higher than the top of the paper-width guide.

Chapter 2
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c. If you extended or removed the main tray to load paper, push in the main tray extension to the end of the
paper by squeezing the release and pushing in the extension, and push the tray back into the printer until it
is fully seated. Be sure to adjust the length of the main tray and reseat the tray in the printer before
you adjust the paper-length and paper-width guides or the paper will jam.

4. Adjust the paper-width and paper-length guides so they rest gently against the edges of the paper.

5. Check that the paper is lying flat in the tray.
6. Replace the output tray. If you are printing on paper larger than 21.6 x 28 cm (8.5 x 11 inches), pull out the

output tray extension by holding the output tray with one hand and pulling out the extension with your other hand.
Flip up the paper catch.

1 Output tray extension

2 Paper catch

7. In the printer driver on your computer, select the paper type that matches the type of media you have loaded.
For more information on the printer driver, see Print from a software program.

Print from the main tray 9
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8. Make sure the Paper Source (Windows) or Source (Mac) setting in the printer driver is set to Main tray or
Automatically Select, so that the printer will feed media from the main tray.

NOTE: When you select a Paper Type, the driver automatically sets the Paper Source (Windows) or
Source (Mac) to the recommended paper tray. For some media types, you may override the recommended
paper source setting. However, if a yellow warning symbol appears (Windows), or the driver does not allow
that selection (Mac), use the specialty media tray instead to avoid printer damage or poor print quality. See
Print from the specialty media tray (single-sheet feed) for information on printing from the specialty media
tray.

9. Send your print job from the computer.

NOTE: If you are using non-HP brands of glossy media in the main tray, and the printer does not feed the paper
or feeds multiple sheets through at once, try reducing the number of sheets in the main tray to 20 sheets, or use
the specialty media tray to print on one sheet at a time.

Print from the specialty media tray (single-sheet feed)
To learn which media can be loaded into the specialty media tray, see Paper trays.

It is recommended that before you print on expensive specialty media, you practice using the specialty media tray
by loading a single sheet of plain paper and printing an image or document.

NOTE: You do not need to remove media from the main tray before you use the specialty media tray.

To print from the specialty media tray
1. Check that there is space behind the printer for the paper to pass back and forth through the rear paper slot.

The space behind the printer should be equivalent to the length of the paper you are printing on.

NOTE: Do not feed paper into the rear paper slot.

2. Lower the specialty media tray.
The Resume light flashes while the printer raises the printhead assembly in preparation for printing from the
specialty media tray. When the Resume light stops flashing, you can load media into the tray.

1 Specialty media tray (single-sheet feed)

3. Pull out the output tray extension by holding the output tray with one hand and pulling out the extension with
your other hand. Flip up the paper catch at the end of the output tray extension to prevent paper from falling.

Chapter 2
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1 Output tray extension

2 Paper catch

4. Load one sheet in portrait orientation and with the side to be printed facing up in the specialty media tray.
Feed the media into the printer until the back edge of the media (the edge nearest you) is lined up with the
dashed white line on the tray. Align the right edge of the media against the raised edge of the tray and not
against the side of the printer. Misaligned media can result in skewing or other printing problems, including paper
jams.

1 Specialty media tray (single-sheet feed)

For large sizes of media, the media will project through the rear paper slot at the back of the printer.

Important: If you are printing on canvas, or if the media is slightly curled, open the top door to check that the
media feeds under the rollers smoothly. Be sure to close the top door again.

Print from the specialty media tray (single-sheet feed) 11
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1 Rollers

Important: If the media is not flat enough for printing, a paper jam can occur. To flatten a sheet of media before
printing, place the media in a plastic bag and gently bend it in the opposite direction of the curl.

5. Press the  button on the printer.

6. In the printer driver on your computer, select the paper type that matches the type of media you have loaded.
For more information on the printer driver, see Print from a software program.

7. Make sure the Paper Source (Windows) or Source (Mac) setting in the printer driver is set to Specialty media
tray, so that the printer will feed media from that tray.

NOTE: When you select a Paper Type, the driver automatically sets the Paper Source (Windows) or
Source (Mac) to the recommended paper tray. For some media types (such as photo papers, for which the
single-sheet feed may be used less often), the recommended source is the main tray although you can also
load them in the specialty media tray. When you want to print on such media from the specialty media tray,
you will need to override the recommended paper source setting.

8. Send your print job from the computer.

Print from a software program
Follow the steps below to print a photo or document using the basic printer settings. To modify the settings, see
Change print settings. To use the more advanced color management settings, see Color management.

To print from a software program (Windows)
1. Make sure you have paper loaded correctly.
2. On the File menu in your software program, click Print.
3. Select HP Photosmart Pro B8800 series as the printer. If you have already set the HP Photosmart Pro B8800

series as the default printer, you can skip this step. The HP Photosmart Pro B8800 series will already be selected.

Chapter 2
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4. If you need to change settings, click the button that opens the Properties dialog box. Depending on your software
program, this button might be called Properties, Options, Printer Setup, or Printer.

5. Select the appropriate options for your print job by using the features available in the Advanced, Printing
Shortcuts, Features, and Color tabs.

TIP: You can easily select the appropriate options for your print job by choosing one of the predefined print
tasks on the Printing Shortcuts tab. Click a type of print task in the Printing Shortcuts box. The default
settings for that type of print task are set, and summarized on the Printing Shortcuts tab. If necessary, you
can adjust the settings here, or you can make your changes on the other tabs in the Properties dialog box.

6. Click OK to close the Properties dialog box.
7. Click Print or OK to begin printing.

To print from a software program (Mac OS X v10.4)
1. From the File menu in your software application, choose Page Setup.

The Page Setup dialog box appears, allowing you to specify the paper size, orientation, and scaling.
2. Make sure the HP Photosmart is the selected printer.
3. Specify the page attributes:

• Choose the paper size.
• Select the orientation.
• Enter the scaling percentage.

4. Click OK.
5. From the File menu in your software application, choose Print.

The Print dialog appears with the Copies & Pages pane open.
6. Change the print settings for each option in the pop-up menu, as appropriate for your project.

NOTE: When printing a photo, you must select options for the correct paper type and photo enhancement.

7. Click Print to begin printing.

To print from a software program (Mac OS X v10.5)
1. From the File menu in your software application, choose Print.

The Print dialog appears.
2. Make sure the HP Photosmart is the selected printer.
3. Specify the page attributes:

• Choose the paper size.
• Select the orientation.
• Enter the scaling percentage.

4. To change other options, such as paper type, select them from the Application pop-up menu toward the bottom
of the dialog.

NOTE: When printing a photo, you must select options for the correct paper type and photo enhancement.

5. Click Print to begin printing.

Print from a software program 13
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Change print settings
Read this section to learn about the print settings available in the printer driver. You can also adjust print settings
in the HP Photosmart Pro print plug-in for Adobe Photoshop 7, CS, and CS2. For more information, see Use the
HP Photosmart Pro print plug-in for Adobe Photoshop®(versions 7.0, CS, and CS 2 only).

For more information on the HP printer driver, see the onscreen Help:
• Windows: Right-click the HP Digital Imaging Monitor icon on the Windows taskbar and then select Launch/

Show HP Solution Center. Click Help from the options on the bottom of the HP Solution Center home page.
In the Additional Resources area, point to Documents, and then select Onscreen Guide. Also, in the print
dialog itself, right-click any option and click the What's This? box to learn more about that option.

• Mac: Choose Help, Mac Help in the Finder, and then choose Library, HP Product Help.

Select a print quality option
To select a print quality (Windows)
1. Open the Printer Properties dialog box.
2. Click the Features tab.
3. From the Print quality drop-down list, select the appropriate speed and quality setting for your project:

• Fast Draft: Prints at the fastest printing speed with most economical ink usage.
• Normal: Provides the best balance between print quality and speed. This is the appropriate setting for most

documents.
• Best: Provides high-quality printing.
• Maximum dpi: Provides high-quality, sharp images but takes longer to print than the Bestprint quality setting

and requires a large amount of disk space. To enhance color matching and detail in the photo, use
HP Advanced Photo paper when using the Maximum dpi print quality setting.

To select a print quality (Mac)
1. Open the Print dialog box.
2. Choose the Paper Type/Quality pane.
3. Click the Paper tab.
4. From the Quality pop-up menu, select the appropriate speed and quality setting for your project:

• Fast Draft: Prints at the fastest printing speed.
• Normal: Provides the best balance between print quality and speed. This setting is appropriate for most

documents.
• Best: Provides high quality printing.
• Maximum dpi: Provides high-quality, sharp images but takes longer to print than the Best print quality setting

and requires a large amount of disk space.

Set the paper type
The default paper type setting for printing is based on the printing shortcut you select. If you print on special papers,
you can change the paper type from the Printer Properties dialog box.

To select a specific paper type (Windows)
1. Open the Printer Properties dialog box.
2. Click the Features tab.
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3. Select the paper type from the Paper Type drop-down list. If the loaded paper type is not listed, add a custom
paper type. For more information on adding a custom paper type, see the onscreen Help.

NOTE: When you select a Paper Type, the driver automatically sets the Paper Source to the
recommended paper tray. Depending on the paper type you are using, overriding the recommended Paper
Source setting may result in printer or media damage. For more information, see Paper trays.

4. Select any other print settings that you want, and then click OK.

To select a specific paper type (Mac)
1. Open the Print dialog box.
2. Choose the Paper Type/Quality pane.
3. Click the Paper tab.
4. In the Paper Type pop-up menu, click the appropriate paper type.

NOTE: When you select a paper type, the driver automatically sets the Source to the recommended paper
tray. Depending on the paper type you are using, overriding the recommended Source setting may result
in printer or media damage. For more information, see Paper trays.

5. Choose any other print settings that you want, and then click Print.

Select a paper source
The printer offers two sources for paper:

• Main tray
• Specialty media tray

NOTE: When you select a paper type, the driver automatically sets the Paper Source (Windows) or Source
(Mac) to the recommended paper tray. Depending on the paper type you are using, overriding the recommended
Paper Source or Source setting may result in printer or media damage. For more information, see Paper
trays.

To select a paper source (Windows)
1. Open the Printer Properties dialog box.
2. Click the Features tab.
3. Select one of the following options from the drop-down list:

• Automatically Select: Prints from the main tray.
• Main tray: Prints from the main tray.
• Specialty media tray: Prints from the specialty media tray.

To select a paper source (Mac)
1. Open the Print dialog.
2. Choose the Paper Type/Quality pane.
3. In the Source pop-up menu, click one of the following options:

• Main tray: Prints from the main tray.
• Specialty media tray: Prints from the specialty media tray.

Change print settings 15
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Print in grayscale
You can print documents or photos in grayscale for dramatic black and white photos.

To print in grayscale (Windows)
1. Open the Printer Properties dialog box.
2. Click the Color tab, and then click Print in Grayscale in the Color Options area.

NOTE: The Print in Grayscale setting is not available if the Color management field on the same tab is
set to Application Managed Colors. To enable grayscale printing, choose a printer-based color
management scheme (ColorSmart/sRGB or Adobe RGB). For more information on color management
settings, see Color management.

3. In the Print in Grayscale drop-down list, select one of the following:
• Composite gray
• Gray inks only

4. Select any other print settings you want, and then click OK.

To print in grayscale (Mac)
1. Open the Print dialog box.
2. Select the Paper Type/Quality pane.
3. Click the Paper tab.
4. In the Color pop-up menu, select Grayscale.
5. Click the Color Options tab, and select one of the following:

• Composite gray
• Gray inks only

6. Choose any other print settings that you want, and then click Print.

NOTE: For more information on color settings in the printer driver, see Color management.

Set the default print settings
If you frequently print photos or documents on the same size and type of paper, you can set print defaults or presets
with all your preferred settings.

To change the default print settings (Windows)
1. Right-click the HP Digital Imaging Monitor icon on the right side of the Windows taskbar, and then select

Launch/Show HP Solution Center to open the HP Solution Center home page.
2. Click Settings on the bottom of the HP Solution Center home page.
3. Click Printer Settings in the Print Settings area.
4. Make changes to the print settings, and then click OK.

To create presets (Mac)
1. On the File menu in your software program, click Print.
2. Choose the settings on each pane that you want to use frequently.
3. In the Presets pop-up menu, choose Save as.
4. Type the name of your new preset, and then click OK.
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Make the HP Photosmart Pro B8800 series the default
printer

Windows
1. On the Windows taskbar, click Start, and then click Control Panel.
2. Open Printers (Windows Vista) or Printers and Faxes (Windows XP).
3. Right-click the HP Photosmart printer icon, and then click Set as Default Printer.

Mac
1. In the System Preferences, click Print & Fax, and then click Printing.
2. Choose an option from the Selected printer in Print Dialog pop-up menu.
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3 Color management
This section provides some basic information about using color management with the HP Photosmart Pro B8800
series. For detailed information on color management, see the onscreen Help.

NOTE: In this User Guide, printer software refers to the HP Photosmart software that comes on the CD with
the printer. The printer driver is the part of the printer software which controls the printer.

What is color management?
Color management affects the way the colors in your photos are printed. Because the printer, image editing software
programs, the operating system, and imaging devices such as cameras, scanners, and monitors, all display colors
differently, the color management strategy you choose affects whether colors are printed more or less accurately.

Color management is based on color spaces1. Most imaging devices use the RGB2 color space, while commercial
printers use the CMYK3 color space. The differences between the two color spaces can cause printed photos to
look markedly different from what you see on the monitor.

Color management is a complex subject and a detailed discussion is beyond the scope of this book, which only
provides some typical examples. For more information, see the documentation that came with your third-party image
editing software program.

Choose a color management strategy

Use the HP Photosmart Pro print plug-in
for Adobe Photoshop®(versions 7.0, CS,
and CS 2 only).

Use application-based color
management.

Use printer-based color management.

• Advanced color management
• Uses the Adobe Photoshop

algorithms to produce high
resolution prints

• Single streamlined dialog box with
the most commonly used color
management settings

• Advanced color management
• Uses the Adobe Photoshop

algorithms to produce high
resolution prints

• Several dialog boxes for all the color
management settings

• Simple color management
• Uses the printer driver color

management settings

TIP: 1 It is possible to have color management features turned on both in the printer driver and in a software
program such as Adobe® Photoshop®. This double correction produces unsatisfactory results. Use either printer-
based or application-based color management, but not both at the same time.

TIP: 2 Periodically, calibrate the printer color to ensure that the printer provides consistent color reproduction
from print to print. See Align and calibrate the printer.

Use the HP Photosmart Pro print plug-in for Adobe
Photoshop®(versions 7.0, CS, and CS 2 only)

The HP Photosmart Pro print plug-in for Adobe Photoshop streamlines the printing process and simplifies
professional color management. The plug-in provides a central dialog box for color management and other print
settings. It combines settings from the printer driver and the Adobe Photoshop Print with Preview dialog box so
you no longer have to make your way through a confusing maze of dialog boxes each time you print.

1 Three-dimensional mathematical models for organizing color.
2 The RGB color space creates colors by mixing red, green, and blue light. Technologies that rely on light (monitors, scanners, or digital

cameras) use this color space.
3 The CMYK color space used in the printing industry is based on the light-absorbing qualities of ink printed on paper. CMYK stands for

cyan, magenta, yellow, and black, the colors used in four-color process printing.
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The HP Photosmart Pro print plug-in is installed automatically with the printer driver if you have Adobe Photoshop
(versions 7.0, CS, and CS 2 only) on the same computer.

Attention Adobe Photoshop CS3 users: The HP Photosmart Pro print plug-in is not supported in Photoshop CS3.
HP and Adobe have improved the print workflow built into Photoshop CS3.

NOTE: Adobe Photoshop is a standalone 3rd party software product, not included with the printer.

For more information on application-based color management, see Use application-based color management.

Install the HP Photosmart Pro print plug-in
The HP Photosmart Pro print plug-in for Adobe Photoshop is installed automatically with the HP Photosmart printer
software if you have Adobe Photoshop on the same computer. If you install Adobe Photoshop after you install the
printer software, you can then install the HP Photosmart Pro print plug-in separately.

To install the HP Photosmart Pro print plug-in (Windows)
1. Insert the HP Photosmart CD in the computer CD-ROM drive.
2. Click Install More Software.
3. Select Photosmart Pro plug-in for Photoshop® and then follow the onscreen instructions.

To install the HP Photosmart Pro print plug-in (Mac)
1. Click the HP Device Manager icon in the Dock.
2. Click Maintain Printer.
3. Select the printer from the list, and then click Select. The HP Printer Utility appears.
4. Select the Photosmart Pro print plug-in for Photoshop® pane on the left.
5. Click Install Photosmart Pro print.

Start the HP Photosmart Pro print plug-in
To start the plug-in
1. Open an image in Adobe Photoshop.
2. Select File, point to Automate, and then click Photosmart Pro print....

The print preview area in the Photosmart Pro print dialog box displays the current image in a scaled size in its true
aspect ratio. Paper borders are displayed as they will appear on the print. To resize the image, click and drag its
edges. To reposition the image on the page, click on the image and drag it to a new location. To print only a portion
of the image, drag part of the image off of a page edge.

Use application-based color management
Application-based color management offers more sophisticated control than the printer-based form, but also
involves greater complexity and more steps.

Application-based color management relies on files called ICC (International Color Consortium) device profiles. An
ICC profile describes a device's color space. The software program component of your color management system
uses these profiles to convert colors between each device's color space. The HP Photosmart Pro B8800 series
software installation installs HP ICC profiles automatically for the printer.

To print using application-based color management features, you have to change settings in the printer driver and
in the image editing software program. Here is one example of a typical print job using application-based color
management in Adobe Photoshop (versions CS3 or CS2). See the documentation that came with your image editing
software program for complete instructions on using the product's color management features.

To print using application-based color management (Using Photoshop CS3 or CS2)
1. Open the photo you want to print in Adobe Photoshop.
2. Select File, and click Print (CS3) or Print with Preview (CS2).
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3. In Photoshop CS3: Make sure HP Photosmart Pro B8800 series is selected from the Printer drop-down list.
4. Select Color Management from the drop-down list.
5. From the Color Handling drop-down list, select Photoshop Manages Colors (CS3) or Let Photoshop

Determine Colors (CS2).
6. From the Printer Profile drop-down list, select an appropriate printer profile for the paper and ink set you are

using.
7. From the Rendering Intent drop-down list, select Perceptual or Relative. For most users, HP recommends

selecting Perceptual and the Black Point Compensation option.
8. Click Page Setup, set up the page for the current image, and then click OK.
9. Click Print.

Windows users:
a. Click Preferences in the Print dialog box.
b. Click the Color tab.
c. Select Application Managed Colors from the Color Management drop-down list.
d. Click the Features tab, select an appropriate paper type from the Paper Type drop-down list, and then click

OK.
e. Click OK.

Mac users:
a. Choose Paper Type/Quality in the Print dialog box.
b. Make sure Application Managed Colors is selected from the Color pop-up menu.
c. Select an appropriate paper type from the Paper Type pop-up menu.

10. Click Print.

Use printer-based color management
The HP Photosmart Pro B8800 series printer offers built-in automatic color management that is easy to configure.
Printer-based color management produces attractive results and should be adequate for many users.

You can choose from a range of printer driver color space settings based on the color space used by your imaging
device and your usage of ICC profiles. For more information on using printer-based color management, see the
onscreen Help. For information on how to access the onscreen Help, see Find more information.
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4 Care and maintenance
Follow the guidelines in this section to extend the life span of the printer and printing supplies, and to ensure that
the photos you print are always of the highest quality.

Leave the printer plugged in
HP recommends that you always leave the printer plugged in so that it can periodically perform self-servicing
routines. If you leave the printer off for an extended period of time, you will experience a decline in print quality,
automatic maintenance routines will need to be run, and you may have to replace one or more printheads.

NOTE: You may turn the printer off to conserve power; the printer will turn itself on when necessary to run the
self-servicing routines as long as it is connected to power. If the printer is connected to a power strip, make sure
the power strip remains on so that the printer can perform automatic maintenance periodically.

The printer performs a self-servicing routine if the printer is idle for 24 hours or more. The length of time it takes for
the servicing routine to be completed depends on how long the printer has been idle. As part of the servicing routine,
a nozzle health sensor checks the printhead nozzles for blockages, clears any blockages found, if possible, and
substitutes nozzles as needed. For more information on cleaning the printheads, see Clean the printheads
automatically.

NOTE: 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.

Use the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac)
The Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac) contain useful tools to enhance printer performance. Use the
Toolbox or HP Printer Utility to do the following:

• Align the printheads
• Automatically clean the printheads
• Calibrate color
• Print a test page
• View estimated ink levels

To open the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac) from the printer control panel
▲ Press the  button on the printer control panel to open the printer Toolbox (Windows) or HP Printer Utility

(Mac).

Ink cartridge care
Follow these tips to help maintain HP ink cartridges and ensure consistent print quality:

• For information on installing the ink cartridges and printheads the first time after you purchase the printer, see
the Quick Start Guide.

• HP recommends that you use genuine HP ink cartridges. Genuine HP ink cartridges are designed and tested
with HP printers to help you easily produce great results, time after time. Damage that results from the use of
non-HP ink cartridges is not covered by the HP warranty.

• HP does not recommend modifying or refilling HP cartridges. Damage that results from modifying or refilling
HP cartridges is not covered by the HP warranty.

• Keep all unused ink cartridges in their original sealed packages until they are needed. Store ink cartridges at
room temperature (15–35 degrees C or 59–95 degrees F).
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Check the ink levels
NOTE: 1 Ink level warnings and indicators provide estimates for planning purposes only. When you receive a
low-ink warning message, consider having a replacement cartridge available to avoid possible printing
delays.You do not need to replace the ink cartridges until you are prompted to do so.

NOTE: 2 If the ink cartridges were used before being installed in the printer, or have been refilled, the estimated
ink levels might be inaccurate or unavailable.

To check the ink levels using the HP Solution Center (Windows only)
▲ Right-click the HP Digital Imaging Monitor icon on the right side of the Windows taskbar, and then select

Launch/Show HP Solution Center to open the HP Solution Center home page.

An estimate of the ink levels appears on the top right corner of the HP Solution Center home page.

To check ink levels using the printer Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac)
1. Press  on the printer control panel to open the printer Toolbox or HP Printer Utility on the computer screen.
2. Windows: Click the Estimated Ink Levels tab.

Mac: Click the Supplies Status pane.

An estimate of the ink levels in the cartridges appears.

Replace the ink cartridges
For proper operation, install all of the following eight ink cartridges:

• HP 38 Photo Black (PK) Pigment ink cartridge
• HP 38 Light Gray (LG) Pigment ink cartridge
• HP 38 Matte Black (MK) Pigment ink cartridge
• HP 38 Cyan (C) Pigment ink cartridge
• HP 38 Magenta (M) Pigment ink cartridge
• HP 38 Yellow (Y) Pigment ink cartridge
• HP 38 Light Magenta (LM) Pigment ink cartridge
• HP 38 Light Cyan (LC) Pigment ink cartridge

If you are replacing ink cartridges, check that you are using the correct cartridges.

NOTE: Before replacing the ink cartridges, you can check the cartridge ink levels using the printer Toolbox or
HP Printer Utility. For more information, see Check the ink levels.

To replace the ink cartridges
1. Open the ink cartridge door by pressing the raised bumps at the top of the door until the door clicks open.
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1 Ink cartridge door

2. Remove the ink cartridges that need to be replaced. Grasp a cartridge and pull it out of the stall.
3. Shake the new ink cartridges vigorously, at least six times, before opening their packages.

4. Unwrap the ink cartridges, and then insert each cartridge into its color-coded stall in the orientation shown. Press
firmly on the cartridges to ensure proper contact.

5. Close the ink cartridge door.

1 Ink cartridge door

NOTE: All eight cartridges and four printheads must be correctly installed for the printer to work. If this is the
first time you are installing the ink cartridges and printheads, see the Quick Start Guide for information on the
initial set up of ink cartridges and printheads. If you need to replace the printheads, see the onscreen Help.
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Clean the printer
For best results, keep the outside of the printer clean. If you notice any ink residue on the outside of the printer, be
sure to clean it off using the following steps.

NOTE: Never clean the inside of the printer.

Clean the printer exterior
To clean the outside of the printer
1. Turn off the printer by pressing the  button.
2. Wipe the outside of the printer with a soft cloth that has been lightly moistened with water. Be sure to wipe away

any ink residue that has accumulated on the output tray.

CAUTION: Do not use any type of cleaning solution. Household cleaners and detergents might damage
the printer finish.

3. Press the  button to turn on the printer.

Do not clean inside the printer

Clean the printheads automatically
If you notice white lines or single-color streaks on the photos you print, the printheads might need to be cleaned.

To clean the printheads automatically (Windows)
1. Press the  button on the printer control panel to open the printer Toolbox on the computer screen.

TIP: You can also open the printer Toolbox from the HP Solution Center on your computer. For more
information, see Use the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac).

2. Click Clean the Printheads on the Device Services tab.
3. Following the directions on the computer screen, load paper so the printer can print a test page after cleaning

the printheads. Use Letter or A4-sized plain paper to conserve photo paper.
4. Press the  button to begin cleaning the printheads.

To clean the printheads automatically (Mac)
1. Press the  button on the printer control panel to open the HP Printer Utility on the computer screen.

TIP: You can also open the HP Printer Utility from the HP Device Manager in the Dock.

2. Select the Clean pane on the left.
3. Click Clean, and follow onscreen instructions.

If you still notice white streaks or missing colors on the test page after cleaning the printheads automatically, you
might need to clean the printhead nozzles manually. For information on cleaning the printhead nozzles manually
and other maintenance tasks, refer to the onscreen Help. For information on accessing the onscreen Help, see Find
more information.
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NOTE: Do not clean the printheads more often than necessary, since the cleaning uses ink.

Align and calibrate the printer
The first time you install printheads in the printer or if you replace a faulty printhead, the printer performs a printer
alignment and color calibration automatically. However, if colors in the photos you print are misaligned, or if the
alignment page does not print correctly when you install a new printhead, use the following procedure to re-align
the printheads.

For consistent color reproduction from print to print, be sure to calibrate the printer color periodically. Before aligning
and calibrating the printer, check that you are using the correct paper. Use Letter or A4-sized HP Advanced Photo
paper - Glossy. If you use a different type of paper, the results may not be accurate.

To align the printheads (Windows)
1. Load Letter or A4-sized HP Advanced Photo paper - Glossy in the main tray.
2. Press the  button on the printer control panel to open the printer Toolbox on the computer screen.

TIP: You can also open the printer Toolbox from the HP Solution Center on your computer. For more
information, see Use the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac).

3. Click the Device Services tab.
4. Click Align the Printheads.
5. Click Align and follow the onscreen instructions.

To align the printheads (Mac)
1. Load Letter or A4-sized HP Advanced Photo paper - Glossy in the main tray.
2. Press the  button on the printer control panel to open the HP Printer Utility on the computer screen.

TIP: You can also open the HP Printer Utility from the HP Device Manager in the Dock.

3. Select the Align pane on the left.
4. Click Align and follow the onscreen instructions.

To calibrate the printer color (Windows)
1. Load Letter or A4-sized HP Advanced Photo paper - Glossy in the main tray.
2. Press the  button on the printer control panel to open the printer Toolbox on the computer screen.

TIP: You can also open the printer Toolbox from the HP Solution Center on your computer. For more
information, see Use the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac).

3. Click the Color Calibration tab.
4. Click Initiate Color Calibration and follow the onscreen instructions.

To calibrate the printer color (Mac)
1. Load Letter or A4-sized HP Advanced Photo paper - Glossy in the main tray.
2. Press the  button on the printer control panel to open the HP Printer Utility on the computer screen.

TIP: You can also open the HP Printer Utility from the HP Device Manager in the Dock.

3. Select the Color Calibration pane on the left.
4. Click Start Color Calibration and follow onscreen instructions.
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Print a test page
You can print a test page to check the condition of the printheads. The test page also contains useful information
about the printer, including the printer serial number and firmware version.

To print a test page (Windows)
1. Press the  button on the printer control panel to open the printer Toolbox on the computer screen.

TIP: You can also open the printer Toolbox from the HP Solution Center on your computer. For more
information, see Use the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac).

2. Click the Device Services tab.
3. Click Print a Test Page and then click Print Page.

To print a test page (Mac)
1. Press the  button on the printer control panel to open the HP Printer Utility on the computer screen.

TIP: You can also open the HP Printer Utility from the HP Device Manager in the Dock.

2. Select the Test pane on the left.
3. Click Print Test Page.

Print a sample page
You can print a sample page to verify that the printer can successfully print a photo. If you are having trouble printing
a photo from your software program, use this option as part of the troubleshooting process to determine whether
the problem is with the printer or software program.

To print a sample page (Windows)
1. Load paper in the main tray. Use plain paper to conserve photo paper.
2. Press the  button on the printer control panel to open the printer Toolbox on the computer screen.

TIP: You can also open the printer Toolbox from the HP Solution Center on your computer. For more
information, see Use the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility (Mac).

3. Select Print a Sample Page and then click Print Page.

To print a sample page (Mac)
1. Load paper in the main tray. Use plain paper to conserve photo paper.
2. Press the  button on the printer control panel to open the HP Printer Utility on the computer screen.

TIP: You can also open the HP Printer Utility from the HP Device Manager in the Dock.

3. Select the Sample Page pane on the left.
4. Click Print Sample Page.

Download printer software updates
Download the latest printer software updates periodically to ensure you have the latest features and improvements.

NOTE: The printer software update that you download from the HP Web site updates only the printer driver. It
does not update the HP Photosmart Essential software.
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To update your printer software (Windows)

NOTE: Make sure you are connected to the Internet before you use HP Update.

1. Open HP Update from the Windows Start menu or the HP Solution Center.

From the Start menu:

a. Windows XP: Select All Programs > HP > HP Update. The HP Update window opens.
b. Windows Vista: Locate the HP folder from the menu group, and then select HP Update.

From the HP Solution Center:

a. Right-click the HP Digital Imaging Monitor icon on the right side of the Windows taskbar, and then select
Launch/Show HP Solution Center to open the HP Solution Center home page.

b. Click Help on the bottom of the HP Solution Center home page.
c. Click Check For Updates in the Online Resources area. The HP Update window opens.

2. Click Next. HP Update searches the HP Web site for printer software updates. If the computer does not have
the most recent version of the printer software installed, a software update appears in the HP Update window.

NOTE: If the computer has the most recent version of the printer software installed, No updates are
available for your system at this time appears in the HP Update window.

3. If a software update is available, click the checkbox next to the software update to select it.
4. Click Install.
5. Follow the onscreen instructions to complete the installation.

To update your printer software (Mac)
1. Make sure the computer is connected to the Internet.
2. In the Dock, click HP Device Manager.

The HP Device Manager window appears.
3. In the Devices pop-up menu, choose the HP Photosmart.
4. From the Information and Settings pop-up menu, select Check for updates.

The HP Software Update window will open.
5. Click Check Now to check for updates.
6. If desired, click Check for updates and set the software to automatically check for updates on a schedule.

NOTE: You can also download printer software updates by going to www.hp.com/support, selecting your
country/region, entering the printer in the search box, and clicking on Software & Driver downloads.

Uninstall the printer software
If you need to uninstall the printer software, follow these steps.

Uninstall the printer software (Windows)
1. From the Windows Start menu, click Programs or All Programs, click HP, and then click HP Photosmart Pro

B8800 series.
2. Click Uninstall.

Uninstall the printer software (Mac)
1. Disconnect the HP Photosmart from your Mac.
2. Double-click the Applications:Hewlett-Packard folder.
3. Double-click HP Uninstaller.

Follow the onscreen instructions.
4. After the software is uninstalled, restart your computer, and then empty the Trash.
5. To reinstall the software, insert the HP Photosmart CD-ROM into your computer’s CD-ROM drive.
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6. On the desktop, open the CD-ROM and then double-click HP Installer.
7. Follow the onscreen instructions and the instructions provided in the Setup Guide that came with the

HP Photosmart.
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5 Troubleshooting and support
The printer is designed to be reliable and easy to use, but if you have any problems, refer to this section for possible
solutions.

If any of the indicator lights on the printer control panel are flashing, see Error states and indicator light behavior for
more information. For additional troubleshooting information, see the onscreen Help.

Printer software installation problems
NOTE: Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online support
services at www.hp.com/support. The name of HP support services may vary by country/region.

If the printer software did not install successfully or if the printer and computer are not communicating properly after
software installation, check this section for possible solutions.

Before proceeding, check all cable connections between the printer and computer, and ensure that you are using
the most recent version of the printer software.

The System Requirements dialog box is displayed during installation
Cause: A component of the computer system does not meet minimum system requirements.

Solution: Upgrade the component to the minimum system requirement and then reinstall the printer software.

The computer could not read the HP Photosmart CD
Solution: Make sure the CD is not dirty or scratched. If other CDs work but the HP Photosmart one does not,
you might have a damaged CD. You can request a new CD from HP support. If other CDs do not work, you
might need to service the CD-ROM drive.

The installation software does not start automatically when the CD is inserted (Windows only)
Solution: From the Windows Start menu, select Run. Click Browse, and then navigate to the CD drive where
you inserted the HP Photosmart CD. Double-click the setup.exe file.

The Found New Hardware wizard appears on computer (Windows only)
Cause: You might have connected the USB cable before completing the software installation.

Solution: Unplug the USB cable, click Cancel on the Found New Hardware wizard, and then restart the
software installation. Do not connect the USB cable until prompted during software installation.

The Found New Hardware wizard cannot locate the drivers on the CD (Windows only)
Solution: Unplug the USB cable, click Cancel on the Found New Hardware wizard, and then restart the
software installation. Do not connect the USB cable until prompted during software installation.

The computer stops responding during software installation
Cause: Virus protection software or another software program is running in the background and slowing down
the installation process.
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Solution: Wait while the software finishes copying files; this might take several minutes. If, after several
minutes, the computer is still not responding, restart the computer, pause or disable any active virus protection
software, quit all other software programs, and then reinstall the printer software.

Printer hardware setup problems
If you are having problems related to printer hardware setup, check this section for possible solutions. If your issue
is related to software setup, see Printer software installation problems. If any of the indicator lights on the printer
control panel are flashing, see Error states and indicator light behavior for more information.

NOTE: For complete troubleshooting assistance on printer setup, see the animated Quick Start Tutorial on the
HP Photosmart software CD. To view the Tutorial, follow these steps:

Windows: Insert the CD into your computer and click View Quick Start Tutorial.

Mac: Insert the CD into your computer, double-click the HP Software icon, and then double-click the HP
Installer icon.

The animated Quick Start Tutorial on the CD provides instructions for setting up the printer and installing software
along with troubleshooting information. To access the troubleshooting information, click Need help? on the
bottom-left corner of the Quick Start Tutorial screen.

The printer is plugged in but will not turn on

Solution
• The printer might have drawn too much power. Unplug the printer power cord from the back of the printer.

Wait about 30 seconds, and then plug the cord back in. Turn on the printer.
• The printer might be plugged into a power strip that is turned off. Turn on the power strip, and then turn on

the printer.
• The power cord could be defective.

I do not know where to insert the printheads
Solution: Make sure the blue printhead assembly cover is open all the way. Pull the blue handle forward to
unlatch it, and then raise the cover all the way. The printhead slots will then be visible. For more information,
see the Insert the printheads section of the animated Quick Start Tutorial.

I cannot remove the output tray

Solution
• Pull the output tray straight towards you. Do not lift the forward edge upwards as you pull. It may take some

force to pull the tray out.
• Make sure you are not pulling the main tray (beneath the output tray) as you pull the output tray out.

Nothing happens when I press the Resume button
Solution: Make sure all four printheads and all eight ink cartridges are installed correctly. Check that both
doors and the specialty media tray are closed. Wait for the Resume light to start flashing quickly, and then try
pressing the Resume button again. If the printer calibration does not begin, there might be a paper jam. For
more information on clearing paper jams, see Error message: There is a paper jam. Clear jam then press the
Resume button on the printer.
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The Resume light is not on or flashing
Solution: The printheads or the cartridges are missing or not installed correctly. Make sure all four printheads
and all eight ink cartridges are installed correctly. For more information, see the onscreen Help or the animated
Quick Start Tutorial.

Printing problems
NOTE: Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online support
services at www.hp.com/support. The name of HP support services may vary by country/region.

TIP: View the How do I? animations available from the HP Solution Center to see how to load paper in the
main tray or the specialty media tray, how to clear a paper jam, and how to install and replace ink cartridges and
printheads.

The printer makes noises when I turn it on, or starts making noises after sitting unused for a
while

Solution: The printer might make noises after a period of inactivity or when its power supply has been
interrupted and then restored. This is normal operation. The printer is performing an automatic maintenance
procedure to ensure it produces the best quality output. For more information, see Leave the printer plugged
in.

Printing is very slow
Cause: You might be printing a PDF or a project containing high-resolution graphics or photos. Large, complex
projects containing graphics or photos print slower than text documents.

Solution: Consider using lower resolution graphics in the project, if possible, or allow for longer print times in
your workflow.

Paper does not feed into the printer correctly from the main tray

Solution
• If you are using non-HP brands of glossy media or thick media in the main tray, and the printer does not

feed the paper or feeds multiple sheets through at once, try reducing the number of sheets in the main tray
to 20, or use the specialty media tray to print on one sheet at a time.

• Remove the main tray from the printer and check that the paper stack is lying flat in the tray, and has not
been pushed up over the paper stops. When you replace the tray, be sure to push the tray into the printer
until it is seated correctly.

• There might be too much paper loaded in the tray. Check that the paper is not stacked above the height of
the paper-length guide. If it is, remove some paper and try printing again.

• The paper guides might not be adjusted correctly. Make sure the paper-width and paper-length guides fit
close to the edges of the paper without bending the paper.

• Two or more pieces of paper might be sticking together. Remove the paper from the main tray, fan the edges
of the stack to separate the sheets of paper, and then reload the paper and try printing again.

• If the paper is wrinkled or bent, try using different paper.
• The paper might be too thin or too thick. Use HP inkjet paper for best results. For more information, see

Choose the right paper or other media.

TIP: For more information on loading paper, see Choose the right paper or other media or view the How
do I? animations available from the HP Solution Center.
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Printed pages are dropping off of the output tray
Solution: Always extend the output tray extension and flip up the paper catch when you print.

The printout is rippled or curled

Solution
• Check that the media type setting in the printer software matches the type of media loaded in the tray.
• Try a different print quality setting such as Normal or Best.

The document printed at an angle or is off-center
Solution: The paper might not be loaded correctly. Reload the paper, making sure it is correctly oriented in
the tray and that the paper-width and paper-length guides fit close to the edges of the paper. For more information
on loading paper, see Choose the right paper or other media or view the How do I? animations available from
the HP Solution Center.

Colors are not printing satisfactorily

Solution
• The color management settings of the printer might not be set properly. For more information, see Color

management.
• Check that the media type setting in the printer software matches the type of media loaded in the tray.
• Check if one or more of the ink cartridges are low on ink. For more information, see Check the ink levels.
• The printer color may need to be calibrated. For more information, see Align and calibrate the printer.
• Some of the ink nozzles on the printheads are clogged. Clean the printheads. See Clean the printheads

automatically.

A blank page came out of the printer

Solution

NOTE: Check to make sure that the document you are printing does not have blank pages.

• You might have begun printing and then cancelled the process. If you cancelled the process before printing
started, the printer might have already loaded paper in preparation for printing. The next time you print, the
printer ejects the blank page before starting the new printing project.

• The printer picked two or more pages at once. Fan the paper stack before loading in main tray to separate
the individual pages or reduce the number of sheets loaded.

The printer ejects the paper when preparing to print
Solution: Direct sunlight could be interfering with the operation of the automatic paper sensor. Move the printer
out of direct sunlight.

Print quality is poor

Solution
• Use photo paper designed for the printer. For best results, use HP Advanced Photo paper.
• You might be printing on the wrong side of the paper. Make sure the paper is loaded in the main tray with

the side to be printed facing down or in the specialty media tray with the side to be printed facing up.
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• You might have selected a low-resolution setting on the digital camera. Reduce the print size of the image
and try printing again. For better results in the future, set the digital camera to a higher photo resolution.

• There might be a problem with a printhead. Print a test page to check the condition of the printheads. For
more information on printing a test page, see Print a test page.
◦ If the test page indicates the printheads need to be aligned, align the printheads. See Align and calibrate

the printer.
◦ If the test page indicates the printheads need to be cleaned, run an automatic cleaning procedure from

the printer control panel. For more information, see Clean the printheads automatically.
◦ If automatic cleaning does not resolve the problem, try manually cleaning the nozzles on the printheads.

For more information on cleaning the printheads manually, see the onscreen Help.
• Calibrate the printer color and check the color management settings. See Align and calibrate the printer and

Color management for more information.
• If you are printing from a large file (for example, printing a large image at high dpi), and your system has

insufficient RAM and/or a processor of insufficient speed, your print quality may be poor. Try the following
workarounds, or increase your system processor speed and physical memory size (RAM). Please visit
www.hp.com/support (search keyword: Photosmart Pro B8800) for more information on this issue. To
optimize print quality for slow computers:
◦ Close all applications except the application you are printing from. Make sure there are no processes

running in the background.
◦ Change your color management strategy to “Managed by Application,” or disable color management.

See Color management for more information.
◦ If you are printing a landscape image, rotate it into portrait orientation and select portrait orientation in

the driver before printing.

For detailed troubleshooting information on print quality problems, see the onscreen Help.

Scrapes, scratches, or white lines are appearing in my prints

Solution
• Make sure the media you are using is flat. To flatten a sheet of media before printing, place the media in a

plastic bag and gently bend it in the opposite direction of the curl. If the problem still occurs, try a different
sheet of media.

• If you are using glossy HP Advanced Photo paper or HP Professional Satin Photo paper, try using the Photo
Thick paper-type setting in the printer driver.

• Try cleaning the printheads. For more information, see Clean the printheads automatically.
• Try using the Maximum dpi print quality setting. For more information, see the onscreen Help.

Error messages
Error messages that are displayed on the printer screen can be divided into the following types:

• Paper errors
• Ink cartridge and printhead errors

Paper errors
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online support services at
www.hp.com/support. The name of HP support services may vary by country/region.

TIP: View the How do I? animations available from the HP Solution Center to see how to load paper in the
main tray or the specialty media tray, how to clear a paper jam, and how to install and replace ink cartridges and
printheads.
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Error message: Remove media
Solution: When you print on certain types of media using the specialty media tray, the printer does not fully
eject the media from the printer. If the computer prompts you to remove media from the printer, grasp the media
with both hands and gently pull it from the front of the printer.

Error message: There is a paper jam. Clear jam then press the Resume button on the printer
Solution: Try the following steps to clear the paper jam:
1. Open the top door and clear the printer of any paper obstructing the paper path. If needed, gently move the

printhead assembly to one side to remove the paper.
2. Press the two releases on either side of the rear door to remove it and gently remove the jammed paper

from the printer, then replace the rear access door.
3. Try pulling out the main tray and replacing it in the printer, making sure to push the tray in as far as it will go,

until it is fully seated.
4. Press Resume after clearing a paper jam.

NOTE: 1 If you were printing labels, make sure a label did not become unglued from the label sheet while
going through the printer.

NOTE: 2 Dry conditions can cause paper to curl, which can cause paper jams, so store expensive specialty
media in a plastic bag rather than in the main tray.

Error message: Out of paper

Solution: Load paper in the tray from which the print job was initiated, and then press the  button to print
again. For paper-loading instructions, see Print from the main tray or Print from the specialty media tray (single-
sheet feed).

Error message: Paper mismatch
Cause: The size of the paper in the tray does not match the photo size selected in the printer driver.

Solution: Press Cancel on the printer control panel, and re-start the print job, making sure to select the correct
paper size in the driver or load paper that matches the driver paper-size setting.

Ink cartridge and printhead errors
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online support services at
www.hp.com/support. The name of HP support services may vary by country/region.

TIP: View the How do I? animations available from the HP Solution Center to see how to load paper in the
main tray or the specialty media tray, how to clear a paper jam, and how to install and replace ink cartridges and
printheads.

Error message: Cartridge problem
Cause: The specified ink cartridges are missing or damaged.

Solution: Make sure all eight ink cartridges are installed. If there are no ink cartridges missing, try removing
the indicated cartridges and then reinstalling them. If this does not work, you might have a damaged ink cartridge.
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Check to see if your ink cartridge is still under warranty:

• If the end of warranty date has been reached, purchase a new ink cartridge.
• If the end of warranty date has not been reached, contact HP support. For more information, see

HP support.

Error message: Cartridges nearly expired --OR-- Cartridges expired
Cause: The ink in the indicated cartridges is near or at the expiration date.

Solution: Each ink cartridge has an expiration date. The purpose of expiration is to protect the printing system
and to ensure ink quality. When you receive a "Cartridges expired" message, remove and replace the expired
ink cartridge, and then close the message. You can also continue printing without replacing the ink cartridge,
by following the instructions on the product or the ink cartridge expiration message on your computer screen.
HP recommends replacing the expired ink cartridges. HP cannot guarantee the quality or reliability of expired
ink cartridges. Device service or repairs required as a result of using expired ink will not be covered under
warranty.

Error message: Replace cartridges soon
Cause: The indicated ink cartridges are estimated to be low on ink.

Solution: The indicated ink cartridges may need to be replaced soon.

NOTE: Ink level warnings and indicators provide estimates for planning purposes only. When you receive
a low-ink warning message, consider having a replacement cartridge available to avoid possible printing
delays.You do not need to replace the ink cartridges until you are prompted to do so.

Error message: Cannot print
Cause: The ink in the indicated cartridges has been depleted.

Solution: Replace the indicated ink cartridges. For more information, see Replace the ink cartridges.

Error message: Printhead problem
Cause: The indicated printheads are missing, not detected, incorrectly installed, or damaged.

Solution: Try reinstalling the indicated printheads. Press firmly on each printhead until it snaps into place and
make sure the assembly cover is closed properly and the printer top door is closed. If the error message still
appears, contact HP support for special instructions on troubleshooting printhead problems.

Error message: Incompatible printheads
Solution: Replace the indicated printheads with the appropriate printheads for the device. To determine the
reorder number for all the printheads that the printer supports, see the back cover of this guide.
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HP support
If you still have a problem, follow these steps:
1. Check the documentation that came with the HP Photosmart.
2. Visit the HP online support Web site at www.hp.com/support. HP online support is available to all HP customers.

It is the fastest source for up-to-date device information and expert assistance and includes the following
features:
• Fast access to qualified online support specialists
• Software and driver updates for the HP Photosmart
• Valuable HP Photosmart and troubleshooting information for common problems
• Proactive device updates, support alerts, and HP newsgrams that are available when you register the

HP Photosmart
3. For Europe only: Contact your local point of purchase. If the printer has a hardware failure, you will be asked

to bring the printer to where you purchased it. Service is free during the printer limited warranty period. After the
warranty period, you will be quoted a service charge.

4. Call HP support. Support options and availability vary by device, country/region, and language.

NOTE: For a list of support phone numbers, see the phone number list on the inside of the back cover.

Regulatory model identification number SDGOA-0842
For regulatory identification purposes, the product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model
Number for the product is SDGOA-0842. This regulatory number should not be confused with the marketing name
(HP Photosmart Pro B8800 series) or product number (Q7161A, Q7161-64001).

Environmental statements
For Environmental Stewardship information, see the onscreen Help. To learn how to access the onscreen Help, see
Find more information.
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A Error states and indicator light
behavior
The lights on the printer flash to inform you about the printer status and various error conditions. Refer to this table
to determine what the flashing lights mean or to solve your error condition based on which lights are on or flashing.
For detailed information on troubleshooting, see the onscreen Help or the animated Quick Start Tutorial.

1 Resume light

2 Toolbox light

3 On light

4 Ink cartridge lights

5 Printhead light

NOTE: If all indicator lights are off, then the printer is off. Press the On button to turn on the printer.

Light Status Meaning

On light On The printer is on and ready to print.

Flashing quickly The specialty media tray or one or more printer doors are open.
Solution: Close the tray and the printer doors before printing.

Flashing slowly The printer is busy printing, processing information, or powering on or
off.

Resume light Flashing quickly • Paper is not loaded in the main tray or the specialty media tray.
Solution: Load paper in the tray from which the print job was
initiated.

• The printer cannot feed paper from the paper tray specified for the
current print job.
Solution: Make sure the Paper Source setting in the printer driver
is set correctly. If you are printing from the main tray, the specialty
media tray must be raised.

• The printer might have a paper jam.
Solution: Clear the paper jam. For information see Error
message: There is a paper jam. Clear jam then press the Resume
button on the printer.

• There is a paper-size mismatch.
Solution: Make sure the paper-size setting in the driver matches
the media size loaded in the tray.

Ink cartridge lights On The corresponding ink cartridges may be low on ink.
Solution: You may need to replace the indicated ink cartridges soon.
For more information, see Error message: Replace cartridges soon.

Flashing The corresponding ink cartridges may be depleted of ink, damaged,
missing, or incompatible.
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Solution: Make sure all eight ink cartridges are compatible with the
printer and are installed correctly. If a "Cannot print" error message is
displayed on your computer screen, replace the indicated ink
cartridges. For more information, see Error message: Cannot print. If
a “Cannot print” error does not appear on your computer screen and
the ink cartridges are correctly installed, the indicated ink cartridges
may be damaged.
Check to see if your ink cartridge is still under warranty:

• If the end of warranty date has been reached, purchase a new ink
cartridge.

• If the end of warranty date has not been reached, contact HP
support. For more information, see HP support.

Printhead light On The printer is busy servicing, aligning the printheads, or performing
color calibration.

Ink cartridge lights
Printhead light

• Ink cartridge lights:
Flashing (two cartridge
lights corresponding to the
colors that serve the
affected printhead)

• Printhead light: Flashing

One or more printheads are missing, not detected, damaged, or
incompatible.
Solution: Make sure the indicated printhead is installed correctly and
the printhead assembly cover is closed and latched. If the printhead is
installed correctly but the lights continue to flash, the printhead may
be damaged. Contact HP support for special instructions on
troubleshooting printhead problems.

Toolbox light Flashing quickly The printer was unable to open the Toolbox (Windows)/HP Printer
Utility (Mac) on the computer screen.
Solution: Make sure the computer is on and connected to the printer,
and then press the Toolbox button again. If the Toolbox (Windows)/
HP Printer Utility (Mac) does not open, try restarting the computer and
then pressing the Toolbox button again. If the Toolbox (Windows)/
HP Printer Utility (Mac) still does not open, reinstall the printer
software.

Flashing slowly The printer is busy opening the Toolbox (Windows) or HP Printer Utility
(Mac) on the computer screen.

All lights Flashing quickly The printer has an irrecoverable hardware error.
Solution: Turn off the printer, and then unplug the power cord frorm
the back of the printer. Wait 30 seconds and then plug the printer back
in and turn it on. If all of the printer lights continue to flash, go to
www.hp.com/support or contact HP support.
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B Specifications
This section lists the minimum system requirements for installing the HP Photosmart printer software, and provides
selected printer specifications.

System requirements
Component Windows Mac

Operating system Microsoft® Windows XP, Windows Vista Mac OS X v10.3.9, v10.4, and v10.5

Processor Minimum: A modern 1 GHz 32-bit (x86)
or 64-bit (x64) processor or higher
Recommended: 2 GHz or higher

Minimum: PowerPC with G4, G5, or
Intel® Core processor
Recommended: PowerPC with G5
2 GHz or Intel® Core Duo processor

RAM Windows XP and Vista Home: 512 MB
minimum; 1 GB recommended
All other versions of Windows Vista: 1 GB
minimum; 2 GB recommended

Minimum: 512 MB
Recommended: 1 GB

Free disk space Minimum: 400 MB (Windows XP) ;
800 MB (Windows Vista)

Minimum: 150 MB

CD-ROM drive Required Required

Browser Microsoft Internet Explorer 5.01 with SP2
or later

Any browser

USB USB port (Cable not included) USB port (Cable not included)

Printer specifications
Category Specifications

Connectivity USB 2.0 High speed

Environmental specifications Recommended during operation: 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH
Maximum during operation: 5–40° C (41–104° F), 5–95% RH
Storage temperature range: -30–65° C (–22–149° F)

Power consumption Printing: 30 W (Average)
Sleep mode: Less than 6 W
Off: Less than 1 W (Average)

Power cord model number Europe: 8121-1022 (Switzerland), 8121-1017 (United Kingdom, Ireland), 8121-1011
(Denmark), 8121-1015 (all other countries in Europe including Russia and Turkey)
North America: 8121-1023 (United States, Canada)
Asia: 8121-0769 (Japan), 8121-1019 (China), 8121-1020 (Taiwan), 8121-1017 (Hong
Kong, Singapore), 8121-1015 (Korea), 8121-1013 (India), 8121-1014 (Thailand),
8121-1015 (Russia, Turkey)
Africa: 8121-1028
Middle East: 8121-1032 (Israel), 8121-1015 (all other countries)
Oceania: 8121-1016 (Australia, New Zealand)

USB support Microsoft Windows  XP Home, XP Professional, and Vista
Mac OS X v 10.3.9, v10.4, and v10.5
HP recommends that the USB cable be less than 3 meters (10 feet) in length
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Media specifications
Category Specifications

Media specifications Maximum length (main tray): 483 mm (19 inches)
Maximum length (specialty media tray): 1118 mm (44 inches)
Maximum width: 330 mm (13 inches)
Maximum weight for main tray: 220 gsm, non-rigid media
Maximum thickness for specialty media tray: 0.7 mm, one sheet at a time

Media sizes Supported sizes
7.6 x 12.7 cm to 33 x 111.8 cm (3 x 5 inches to 13 x 44 inches), including:
Metric: 10 x 15 cm (with or without tab), Panorama 10 x 30, 13 x 18 cm, A3, A4, A5, A6,
B4, B5, E
Imperial: Index card 3 x 5 inches, Index card 4 x 6 inches, Index card 5 x 8 inches,
3.5 x 5 inches, 4 x 6 inches (with or without tab), Panorama 4 x 10 inches, Panorama
4 x 11 inches, Panorama 4 x 12 inches, 5 x 7 inches, 8 x 10 inches, 11 x 14 inches,
11 x 17 inches, 12 x 12 inches, 13 x 19 inches
U.S.: Letter, Legal, Executive, Tabloid
Japan: L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki
Envelopes: Envelope No. 10, A2 envelope, C6 envelope, DL envelope
Banner paper: Up to 13 x 44 inches

NOTE: To learn how to print banners, please visit the Resource Center on the HP
Professional Photography Web site at www.hp.com/go/prophoto. Select your country at
the top of the page.

Paper tray capacity Main tray
200 sheets of plain paper
60 sheets of photo paper
Specialty media tray
1 sheet of any media up to 0.7 mm thick
Output tray
50 sheets of plain paper
20 sheets of photo paper
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1 歡迎使用
感謝您購買 HP Photosmart Pro B8800 series 印表機。

此印表機特別為專業與認真的業餘攝影師而設計，能輸出飽和、明亮、防褪色且色彩準確的相片，特別
是在使用 HP 進階相紙時。

尋找詳細資訊
印表機附帶以下說明文件：

• 安裝指示：請先閱讀此文件。安裝指示會說明如何安裝印表機以及安裝 HP Photosmart 軟體。此文
件可以稱為「快速入門指南」或「安裝指南」，依您的國家／地區、語言或印表機機型而定。

• HP Photosmart 軟體 CD：此 HP Photosmart 軟體 CD 包含詳細以及動態的「快速入門教學課程」。
CD 上的動態「快速入門教學課程」提供安裝印表機與安裝軟體的指示。此 CD 也包含印表機驅動程
式與其他操作印表機所需的基本軟體。

• 使用者指南：「使用者指南」就是您正在閱讀的這本書。這本書會說明印表機的基本功能，並包含疑
難排解資訊。

• 螢幕操作說明：螢幕操作說明提供使用 HP Photosmart 所有功能的詳細指示。此說明提供完整的印
表機規格與疑難排解資訊。

在電腦上安裝好 HP Photosmart 軟體之後，開啟並瀏覽螢幕操作說明：

◦ Windows：在「開始」功能選項中，選取「程式集」或「所有程式」，依序指向「HP」、
「HP Photosmart Pro B8800 series」，然後按一下「HP Photosmart 印表機說明」。

◦ Mac：在 Finder 中選擇「說明」、「Mac 說明」，然後選擇「資料庫」、「HP 產品說明」。

• 「HP 解決方案中心」(僅適用於 Windows)：此 HP 解決方案中心提供您所有 HP 裝置的資訊。請造
訪 HP 解決方案中心以：

◦ 瞭解印表機與其軟體的資訊，並檢視疑難排解的解決方案，包括教育性質的如何使用？動畫

◦ 檢查印表機狀態與存取印表機工具箱中的維護公用程式

◦ 更新您的印表機軟體

◦ 變更印表機設定

◦ 訂購耗材

◦ 啟動 HP Photosmart 軟體

在電腦上安裝好 HP Photosmart 軟體之後，開啟並瀏覽 HP 解決方案中心。

◦ 在 Windows 工作列上的「HP 數位影像監視程式」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「啟動／
顯示 HP 解決方案中心」。

附註 在此「使用者指南」中，印表機軟體指的是印表機隨附 CD 上的 HP Photosmart 軟體。印表機
驅動程式為控制印表機之印表機軟體的一部分。
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印表機零件

印表機前視圖

1 控制台和燈號：使用控制台上的按鈕開啟電腦上的工具箱、重新開始或取消列印工作，以及回應電腦螢幕上的
提示。檢視燈號以檢查印表機狀態。如需燈號的詳細資訊，請參閱錯誤狀態與燈號行為。

2 上方擋門：提起以存取列印頭並清除卡紙。

3 特殊媒體匣（關閉的）：放下以便插入較厚的單張媒體，例如卡紙或油畫紙。當您希望媒體能夠平整送入印表

機中，而不會被彎折時，請使用這個紙匣。請勿放入厚度超過 0.7 mm 的媒體，或是一次放入多張。

4 主紙匣：將一般紙張或相片紙疊放入此紙匣中進行列印。

5 出紙匣：列印工作會從此處出來。若要更易於存取主紙匣，可將出紙匣朝您的方向滑出以便取出。

6 開啟按鈕：按下以開啟印表機。

7 墨水匣門：按下墨水匣門表面的突起處，以開啟並插入或取出墨水匣。

印表機後視圖

1 後方機門：取下此門以清除卡紙。

2 後方紙張插槽：特殊媒體匣中的列印工作，在輸出到印表機前面的出紙匣之前，會經由此插槽前後傳送。請檢
查印表機的後面是否有足夠的空間，可讓紙張經由此插槽前後傳送，而不會有任何阻礙。當您要從特殊媒體匣
中列印時，印表機後面的空間應該等於您要列印紙張的長度。

3 電源線連接：使用此連接埠連接印表機隨附的電源線。

4 USB 埠：使用此連接埠將印表機連接至電腦。

5 後門閂：按後方紙張插槽其中一邊的兩個門閂，即可取出後方機門。

印表機零件 3
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紙匣

1 主紙匣：將一疊的相紙、一般紙張或其他非堅硬材質放入此紙匣中進行列印。以縱向且列印面朝下放入材質。
壓住主紙匣釋放桿，即可根據您放入的紙張尺寸加長或縮短主紙匣。

2 出紙匣：列印工作會從此處出來。若要更易於存取主紙匣，可朝您自己的方向拉出以取出此紙匣。

3 特殊媒體匣（開啟的）：將較厚的單張媒體插入此紙匣中，例如卡紙。此紙匣中的媒體將會平整地送入印表機

中而不會被彎折。請以列印面朝上的方向放入材質。請勿放入厚度超過 0.7 mm 的媒體。若要瞭解如何使用此
紙匣，請參閱從特殊媒體匣列印（單張送紙）。

主紙匣

1 紙張寬度導板：按住此導板前方的按鈕並滑動導板，即可調整此導板使其緊靠紙匣中紙張的左邊緣。

2 紙張尺寸標記：請參考這些標記，讓它引導您以正確的方向放入紙張。

3 主紙匣延伸架：展開主紙匣以放入較大尺寸的紙張。完全延伸時，主紙匣能夠容納最大 33 x 48.3 cm（13 x 19
英吋）的紙張。

4 主紙匣釋放桿：壓住此釋放桿並朝您自己的方向拉出，以展開或收回主紙匣延伸架，或是從印表機取出紙匣。

5 紙張停靠點：將紙張對齊這些停靠點，紙張就能正確地送入印表機。

6 紙張長度導板：調整此導板，使其緊靠紙匣中紙張的末端。

控制台

第 1 章
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1 取消：按下以停止目前的列印工作、列印頭校正或色彩校準。

2 重新開始：重新開始燈號會在印表機缺紙或卡紙時閃爍。在放入紙張或清除卡紙後，按下重新開始按鈕以重新
開始列印。重新開始燈號在特殊媒體匣放下時會持續亮琥珀色燈。在特殊媒體匣中放入媒體後，按下重新開始
按鈕開始列印。

3 工具箱：按一次按鈕以便在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」(Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)。琥

珀色的工具箱燈號在印表機正在開啟工具箱或 HP 印表機公用程式時會緩慢閃爍。

4 開啟：開啟燈號在印表機開啟時會持續亮藍色。開啟燈號會在印表機忙碌時緩慢閃爍，並在一個或多個印表機
門打開時快速閃爍。

5 墨水匣燈號：這八個燈號表示每個個別墨水匣的狀態。燈號持續亮起表示對應墨水匣的墨水量不足。燈號閃爍
表示對應墨水匣的墨水已用盡、找不到、損壞或不相容。

6 列印頭燈號：當印表機忙於列印中、校正列印頭或執行色彩校準時，列印頭燈號會持續亮琥珀色。當列印頭找
不到、損壞或不相容時，列印頭燈號會閃爍。為顯示四個列印頭中的哪一個列印頭有問題，對應代表受影響列
印頭之色彩的兩個墨水匣燈號也會閃爍。
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2 基本列印
本節說明如何在紙匣中放入媒體、變更印表機設定以及從您的電腦列印。

紙匣
此印表機有兩個用於紙張及其他媒體的紙匣：

• 主紙匣：主紙匣能夠容納多張媒體，並在列印時自動送入每張紙。因為材質從此紙匣傳送過印表機時
會彎曲，所以此紙匣中只能放入薄且有彈性的材質。

• 特殊媒體匣：特殊媒體匣主要是針對較厚、較無彈性的媒體而設計。此紙匣中的紙張會直接送入印表
機，不會加以彎曲。當您使用此紙匣時，請檢查印表機後面的空間是否至少等於您要列印的材質長
度。在此紙匣中一次放入一張媒體，並確定媒體的厚度不超過 0.7 mm。

任何可以用於主紙匣中的媒體，也適用於特殊媒體匣。然而，特殊媒體匣支援的某些媒體不得放在主紙
匣中。

提示 當您想要避免更換主紙匣中整疊的紙張時，請使用特殊媒體匣來進行輕而有彈性的紙張列印工
作。

下表歸納兩個媒體匣的差別，並提供決定要將哪個紙匣用於特定列印工作的指導方針。

功能 主紙匣 特殊媒體匣

送紙 多張 單張

紙張路徑 送紙路徑彎曲 平直紙張路徑

媒體 薄、有彈性 厚度（不可超過 0.7 mm）

媒體方向 列印面朝下 列印面朝上

支援的紙張尺寸 7.6 x 12.7 cm 至 33 x 48.3 cm

（3 x 5 英吋至 13 x 19 英吋）

7.6 x 12.7 cm 至 33 x 111.8 cm

（3 x 5 英吋至 13 x 44 英吋）

請遵循下列原則來決定要將特定類型的材質放入哪一個紙匣中：

材質 主紙匣 特殊媒體匣

相片紙、噴墨紙及一般紙張

範例：HP 進階相紙、HP 專業緞面相片
紙、型錄、相片、噴墨以及普通紙

建議 支援

數位藝術紙 <220 gsm
範例：攝影純棉紙

支援 建議

數位藝術紙 >220 gsm
範例：油畫紙；攝影純棉紙；水彩紙

不支援 建議

任何厚度超過 0.7 mm 的媒體 不支援 不支援

附註 在使用特殊媒體匣之前，您不需要從主紙匣中取出材質。

請參閱選擇正確的紙張或其他材質，以取得可用於此印表機的特定紙張類型描述。
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選擇正確的紙張或其他材質
如需可用 HP 噴墨紙的清單，或是要購買耗材，請造訪：

• www.hpshopping.com（美國）

• www.hp.com/eur/hpoptions（歐洲）

• www.hp.com/jp/supply_inkjet（日本）

• www.hp.com/paper（亞太地區）

附註 此印表機不支援 HP 高級相紙與 HP 特級相紙。

若要從印表機取得最佳且持久的效果，請從這些高品質的紙張中選擇。

若要列印 使用此紙張或材質

高品質、持久的相片和放大相片 HP 專業緞面相片紙

HP 進階相紙（此種紙有幾種表面，包含光面以及緞面／柔光
面。並非所有國家／地區或每一種紙張尺寸都具備各式的表
面。）

色彩校準與列印頭校正 HP 進階相紙 - 光面

電子郵件和網路上的一般相片 一般紙張

文字文件、草稿和測試頁 一般紙張

重要事項：將紙張儲存在其原始的包裝盒或可重複密封的塑膠袋中，以避免過度捲曲，因為這會無法正
常地送紙。不列印時，請勿將媒體留在主紙匣中，因為媒體可能會在暴露於空氣中時捲曲。

特殊材質
印表機會在各種不同的 HP 和非 HP 特殊材質上列印。體驗部分此處所列的特殊效果類型：

• HP Hahnemühle 柔和藝術紙

• HP Hahnemühle 水彩紙

• HP Aquarella 藝術紙

• HP 藝術霧面油畫紙

• 攝影純棉紙

並非在所有國家／地區都提供某些材質類型。請洽詢您當地的材質供應商。

警告 請勿放入厚度超過 0.7 mm 的媒體，因為可能會損壞印表機。

支援尺寸
HP Photosmart 支援多種紙張尺寸，包含：

紙張類型 尺寸

公製 10 x 15 cm（包含或不包含標籤），10 x 30 cm 全景，13 x 18 cm，A3，A4、A5，A6，B4，B5，
E

英製 3 x 5 至 5 x 8 英吋索引卡，3.5 x 5 至 12 x 12 英吋，4 x 6 英吋（包含或不包含標籤），4 x 10 英吋
至 4 x 12 英吋全景，13 x 19 英吋 (B+)

美製 Letter，Legal，Executive，Tabloid

日製 L，2L，Hagaki，Ofuku Hagaki

信封 10 號信封，A2 信封，C6 信封，DL 信封

選擇正確的紙張或其他材質 7
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紙張類型 尺寸

長條紙 最大 13 x 44 英吋

附註 若要瞭解如何列印長條紙，請參閱「HP 專業攝影」網站 www.hp.com/go/prophoto 上的「資
源中心」。在頁面頂端選擇您的國家／地區。

警告 請勿放入厚度超過 0.7 mm 的媒體，因為可能會損壞印表機。

從主紙匣列印
若要瞭解能夠放入主紙匣的媒體，請參閱紙匣。

警告 請不要將重量超過 220 gsm 的油畫紙或其他數位藝術媒體放入主紙匣，因為可能會使印表機和
媒體受損。請改用特殊媒體匣。

附註 若要從主紙匣列印，必須關閉特殊媒體匣。

從主紙匣列印

1. 以雙手抓住紙匣的邊緣並朝您自己的方向滑出，即可完全取出出紙匣。現在可使用主紙匣。

1 主紙匣

2 出紙匣

2. 將紙張寬度及長度導板移動到最大位置，以留出紙張的空間。

3. 在主紙匣中放入紙張。

a. 若要更易於存取或放入較大尺寸的材質，請壓住主紙匣釋放桿並朝您自己的方向拉出，以延伸主
紙匣。

提示 您可以視需要以雙手抓住紙匣的邊緣並朝您自己的方向拉出，以取出紙匣。

b. 請以縱向且列印面朝下的方向將一疊紙放入主紙匣中。將紙張對齊紙匣的右邊，並對齊紙匣後面
的紙張停靠點。檢查紙疊高度未超過紙張寬度導板的頂端。

第 2 章
（續）

8 基本列印

繁
體
中

文

https://www.hp.com/go/prophoto


c. 如果您延伸或取出主紙匣來放入紙張，請壓住釋放桿並推入延伸板，以便將主紙匣延伸板推至紙
張的末端，然後將紙匣推回印表機，直到完全定位為止。請務必先調整主紙匣的長度並重新將紙
匣放入印表機，再調整紙張長度導板與紙張寬度導板，否則會發生卡紙。

4. 調整紙張寬度導板與紙張長度導板，使其輕靠在紙疊的邊緣。

5. 檢查紙張是否平放在紙匣中。

6. 重新裝上出紙匣。如果您所列印的紙張大於 21.6 x 28 cm，請用單手握住出紙匣，並且用另一隻手拉
出延伸板，藉以拉出出紙匣延伸板。將接紙器向上翻轉。

1 出紙匣延伸板

2 接紙器

7. 在電腦的印表機驅動程式中，選擇符合您已放入之媒體類型的紙張類型。如需印表機驅動程式的詳細
資訊，請參閱從軟體程式列印。

從主紙匣列印 9
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8. 確認印表機驅動程式中的紙張來源 (Windows) 或來源 (Mac) 設定已設定為「主紙匣」或「自動選
取」，印表機就會從主紙匣送紙。

附註 當您選擇紙張類型時，驅動程式會自動將紙張來源 (Windows) 或來源 (Mac) 設定為建議的
紙匣。對於某些媒體類型，您可以覆寫建議的紙張來源設定。不過，如果選取 (Windows) 時出現
黃色警告符號，或驅動程式不允許選取 (Mac)，請改用特殊媒體匣，以避免印表機受損或列印品
質不良。如需從特殊媒體匣列印的資訊，請參閱從特殊媒體匣列印（單張送紙）。

9. 從電腦傳送列印工作。

附註 如果您在主紙匣中使用非 HP 品牌的光面材質，而印表機並未立即送入紙張或送入多張，請嘗
試將主紙匣中的張數減少為 20 張，或使用特殊媒體匣一次列印一張。

從特殊媒體匣列印（單張送紙）
若要瞭解能夠放入特殊媒體匣的媒體，請參閱紙匣。

建議您在列印昂貴的特殊材質之前，先放入單張的一般紙張並列印影像或文件，來練習使用特殊媒體匣。

附註 在使用特殊媒體匣之前，您不需要從主紙匣中取出材質。

從特殊媒體匣列印

1. 請檢查印表機的後面是否有足夠的空間，可讓紙張經由後方紙張插槽前後傳送。印表機後面的空間應
相當於您要列印的紙張長度。

附註 請勿從後方紙張插槽送紙。

2. 放下特殊媒體匣。

重新開始燈號會在印表機升起列印頭組件，準備開始從特殊媒體匣列印時閃爍。當重新開始燈號停止
閃爍時，就可以將媒體放入紙匣中。

1 特殊媒體匣（單張送紙）

3. 請一手握住出紙匣，另一手拉出延伸架，以拉出出紙匣延伸架。將出紙匣延伸板末端的接紙器向上翻
轉，避免紙張掉落。
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1 出紙匣延伸板

2 接紙器

4. 將一張紙以縱向且列印面朝上的方式放在特殊媒體匣中。將材質送入印表機，直到材質的後邊緣（最
接近您的邊緣）對齊紙匣上的白色虛線。請將材質的右邊對齊紙匣的突起邊緣，而不要對齊印表機的
邊緣。沒有對齊的材質會導致歪斜或其他列印問題，包括卡紙。

1 特殊媒體匣（單張送紙）

若為大尺寸的材質，該材質會從印表機後面的後方紙張插槽伸出。

重要事項：如果您要列印在油畫紙上，或是媒體有輕微的捲曲，請打開頂蓋以確認媒體是否平穩地送
入滾筒下方。請務必再次關閉上方擋門。

從特殊媒體匣列印（單張送紙） 11
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1 滾筒

重要事項：如果供列印的媒體不夠平整，就可能發生卡紙。若要在列印前將媒體弄平，請將媒體放在
塑膠袋中，並輕輕地依照媒體彎曲方向的反方向彎曲。

5. 按下印表機上的  按鈕。

6. 在電腦的印表機驅動程式中，選擇符合您已放入之媒體類型的紙張類型。如需印表機驅動程式的詳細
資訊，請參閱從軟體程式列印。

7. 確認印表機驅動程式中的紙張來源 (Windows) 或「來源」(Mac) 設定已設定為「特殊媒體匣」，印表
機就會從該紙匣送紙。

附註 當您選擇紙張類型時，驅動程式會自動將紙張來源 (Windows) 或來源 (Mac) 設定為建議的
紙匣。對於某些媒體類型（例如相紙，通常較少使用單張送紙），雖然您仍然可以將紙張放入特
殊媒體匣中，但建議的來源是主紙匣。當您想要從特殊媒體匣列印此類媒體時，您必須覆寫建議
的紙張來源設定。

8. 從電腦傳送列印工作。

從軟體程式列印
請遵循下列步驟，利用基本的印表機設定來列印相片或文件。若要修改設定，請參閱變更列印設定。若
要使用更多進階的色彩管理設定，請參閱色彩管理。

從軟體程式列印 (Windows)
1. 確定您已正確地放入紙張。

2. 在軟體程式的「檔案」功能選項中，按一下「列印」。
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3. 將 HP Photosmart Pro B8800 series 選取為印表機。如果已將 HP Photosmart Pro B8800 series 設
為預設印表機，則可略過這個步驟。HP Photosmart Pro B8800 series 即被選中。

4. 如需變更設定，請按一下會開啟「內容」對話方塊的按鈕。依軟體程式的不同，這個按鈕可能是「內
容」、「選項」、「印表機設定」或「印表機」。

5. 藉由使用「進階」、「列印捷徑」、「功能」及「色彩」標籤上可用的功能，為您的列印工作選取適
當的選項。

提示 在「列印捷徑」標籤中選擇預先定義的列印工作，即可輕鬆地為您的列印工作選取適當的選
項。在「列印捷徑」方塊中，按一下列印工作的類型。該列印工作的類型之預設設定都設定並列
在「列印捷徑」標籤上。您可以視需要在此處調整設定，或者可在「內容」對話方塊的其他標籤
上進行變更。

6. 按一下「OK」以關閉「內容」對話方塊。

7. 按一下「列印」或「OK」開始列印。

從軟體程式列印 (Mac OS X v10.4)
1. 從軟體應用程式的「檔案」功能表，選擇「版面設定」。

顯示「版面設定」對話方塊，以指定紙張大小、方向和縮放比例。

2. 確定 HP Photosmart 是所選取的印表機。

3. 指定頁面屬性：

• 選擇紙張大小。

• 選取方向。

• 輸入縮放比例。

4. 按一下「確定」。

5. 從軟體應用程式的「檔案」選單，選擇「列印」。

顯示「列印」對話方塊，並開啟「影印與頁數」面板。

6. 依專案需要變更彈出式選單中每個選項的設定。

附註 列印相片時，您應該選擇正確的紙張類型和相片增強功能。

7. 按一下「列印」以開始列印。

從軟體程式列印 (Mac OS X v10.5)
1. 從軟體應用程式的「檔案」選單中，選擇「列印」。

此時會出現「列印」對話方塊。

2. 確定 HP Photosmart 是所選取的印表機。

3. 指定頁面屬性：

• 選擇紙張大小。

• 選取方向。

• 輸入縮放比例。

4. 若要變更其他選項，例如紙張類型，請從「應用程式」快顯功能表對話方塊的底部選擇。

附註 列印相片時，您應該選擇正確的紙張類型和相片增強功能。

5. 按一下「列印」以開始列印。

從軟體程式列印 13
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變更列印設定
閱讀本節以瞭解印表機驅動程式中可用的列印設定。您也可以在用於 Adobe Photoshop 7、CS 與 CS2
的 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in 中調整列印設定。如需更詳細的資訊，請參閱使用用於 Adobe
Photoshop® 的 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in（僅適用於 7.0、CS 與 CS 2 版）。

如需關於 HP 印表機驅動程式的詳細資訊，請參閱螢幕操作說明：

• Windows：在 Windows 工作列上的「HP 數位影像監視程式」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取
「啟動／顯示 HP 解決方案中心」。按一下「HP 解決方案中心」首頁底部選項中的「說明」。在其他
資源區域中，指向「文件」，然後選擇「螢幕操作指南」。您也可以在列印對話方塊的任何選項上按
一下滑鼠右鍵，然後按一下「這是什麼？」方塊以瞭解該選項。

• Mac：在 Finder 中選擇「說明」、「Mac 說明」，然後選擇「資料庫」、「HP 產品說明」。

選取列印品質選項

選取列印品質 (Windows)
1. 開啟「印表機內容」對話方塊。

2. 按一下「功能」標籤。

3. 從「列印品質」下拉式清單中，選擇適用您專案的速度與品質設定：

• 「快速草稿」：以最快列印速度及最節省墨水的方式列印。

• 「一般」：提供列印品質與速度間的最佳平衡。此種設定適用於多數文件。

• 「最佳」：提供高品質列印。

• 「最大 dpi」：提供高品質的清晰影像，不過需要比「最佳」列印品質設定更多的時間，也需要大
量的磁碟空間。若要在相片中增強色彩的符合度以及細節，請在使用最大 dpi 列印品質設定時，
採用 HP 進階相紙。

選擇列印品質 (Mac)
1. 開啟「列印」對話方塊。

2. 選擇「紙張類型／品質」面板。

3. 按一下「P 紙張」標籤。

4. 在「品質」彈出式選單中，為您的專案選取適當的速度與品質設定：

• 「快速草稿」：以最快的列印速度進行列印。

• 「一般」：提供列印品質與速度的最佳平衡。這是適用於多數文件的設定。

• 「最佳」：提供高品質列印。

• 「最大 dpi」：提供高品質的清晰影像，不過需要比「最佳」列印品質設定更多的時間，也需要大
量的磁碟空間。

設定紙張類型
列印的預設紙張類型設定是根據您所選取的列印捷徑而定。如果您列印在特殊紙張上，您可以從「印表
機內容」對話方塊變更紙張類型。

選取特定的紙張類型 (Windows)
1. 開啟「印表機內容」對話方塊。

2. 按一下「功能」標籤。
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3. 從「紙張類型」下拉式清單中選擇紙張類型。如果未列出放入的紙張類型，請新增自訂紙張類型。若
需新增自訂紙張類型的詳細資訊，請參閱螢幕操作說明。

附註 當您選擇「紙張類型」時，驅動程式會自動將「紙張來源」設定為建議的紙匣。根據您所使
用的紙張類型，覆寫建議的「紙張來源」設定可能會導致印表機或媒體受損。如需更詳細的資
訊，請參閱紙匣。

4. 選取您需要調整的任何其他列印設定，然後按一下「OK」。

選取特定的紙張類型 (Mac)
1. 開啟「列印」對話方塊。

2. 選擇「紙張類型／品質」面板。

3. 按一下「紙張」標籤。

4. 在「紙張類型」彈出式選單中，按一下適當的紙張類型。

附註 當您選擇紙張類型時，驅動程式會自動將「來源」設定為建議的紙匣。根據您所使用的紙張
類型，覆寫建議的「來源」設定可能會導致印表機或媒體受損。如需更詳細的資訊，請參閱紙匣。

5. 選擇您要的任何其他列印設定，然後按一下「列印」。

選擇紙張來源
印表機提供兩種紙張來源：

• 主紙匣

• 特殊媒體匣

附註 當您選擇紙張類型時，驅動程式會自動將「紙張來源」(Windows) 或「來源」(Mac) 設定為建
議的紙匣。根據您所使用的紙張類型，覆寫建議的「紙張來源」或「來源」設定可能會導致印表機或
媒體受損。如需更詳細的資訊，請參閱紙匣。

選擇紙張來源 (Windows)
1. 開啟「印表機內容」對話方塊。

2. 按一下「功能」標籤。

3. 從下拉式清單中，選取下列其中一個選項：

• 「自動選取」：從主紙匣進行列印。

• 「主紙匣」：從主紙匣進行列印。

• 「特殊媒體匣」：從特殊媒體匣進行列印。

選擇紙張來源 (Mac)
1. 開啟「列印」對話。

2. 選擇「紙張類型／品質」面板。

3. 在「來源」快顯功能表中，按一下下列其中一個選項：

• 「主紙匣」：從主紙匣進行列印。

• 「特殊媒體匣」：從特殊媒體匣進行列印。

變更列印設定 15
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灰階列印
您可以對文件或相片進行灰階列印以得到有戲劇效果的黑白相片。

灰階列印 (Windows)
1. 開啟「印表機內容」對話方塊。

2. 按一下「色彩」標籤，然後在「色彩選項」區域中按一下「灰階列印」。

附註「灰階列印」設定在相同標籤上的「色彩管理」欄位設定為「應用程式管理色彩」時，將無
法使用。若要啟用灰階列印，請選擇一個以印表機為基礎的色彩管理配置（「ColorSmart/
sRGB」或「Adobe RGB」）。如需色彩管理設定的詳細資訊，請參閱色彩管理。

3. 在「灰階列印」下拉式清單中，選取下列其中一個選項：

• 「複合灰色」

• 「僅灰色墨水」

4. 選取您要的任何其他列印設定，然後按一下「OK」。

灰階列印 (Mac)
1. 開啟「列印」對話方塊。

2. 選擇「紙張類型／品質」面板。

3. 按一下「紙張」標籤。

4. 在「色彩」下拉式功能表中，選擇「灰階」。

5. 按一下「色彩選項」標籤，然後選擇下列其中一個選項：

• 「複合灰色」

• 「僅灰色墨水」

6. 選擇您要的任何其他列印設定，然後按一下「列印」。

附註 如需印表機驅動程式中的色彩設定之詳細資訊，請參閱色彩管理。

設定預設列印設定
如果您經常以相同的紙張尺寸與類型列印相片或文件，則可以您喜好的設定來設定列印預設值或進行預
設。

變更預設列印設定 (Windows)
1. 在 Windows 工作列右側的「HP 數位影像監視程式」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇「啟動／顯

示 HP 解決方案中心」以開啟 HP 解決方案中心首頁。

2. 按一下 HP 解決方案中心首頁底部的「設定」。

3. 按一下「列印設定」區域中的「印表機設定」。

4. 對列印設定進行變更，然後按一下「確定」。

建立預設 (Mac)
1. 在軟體程式的「檔案」選單中，按一下「列印」。

2. 在每個您要經常使用的窗格上選擇設定。

3. 在「預設」彈出式選單中，選擇「另存新檔」。

4. 輸入新預設的名稱，然後按一下「確定」。
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將 HP Photosmart Pro B8800 series 設定為預設印表機

Windows
1. 在 Windows 工作列上，按一下「開始」，然後按一下「控制台」。

2. 開啟「印表機」(Windows Vista) 或「印表機和傳真」(Windows XP)。
3. 在「HP Photosmart 印表機」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「設成預設的印表機」。

Mac
1. 在「系統偏好設定」中，按一下「列印與傳真」，然後按一下「列印」。

2. 在「列印對話框裡已選擇的列表機」彈出式選單中，選擇一個選項。

將 HP Photosmart Pro B8800 series 設定為預設印表機 17
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3 色彩管理
本節提供一些關於透過 HP Photosmart Pro B8800 series 使用色彩管理的基本資訊。如需色彩管理的詳
細資訊，請參閱螢幕操作說明。

附註 在此《使用者指南》中，印表機軟體指的是印表機隨附 CD 上的 HP Photosmart 軟體。印表機
驅動程式為控制印表機之印表機軟體的一部分。

何謂色彩管理？
色彩管理會影響相片色彩的列印方式。因為印表機、影像編輯軟體程式、作業系統及影像裝置 (如相機、
掃描器及顯示器) 都會以不同的方式顯示色彩，所以您選擇的色彩管理策略會影響列印色彩的準確度。

色彩管理是以色彩空間1為根據。多數的影像裝置會使用 RGB2色彩空間，而商業印表機會使用 CMYK3色
彩空間。這兩種色彩空間之間的差異，會導致列印的相片看起來與您在顯示器上看到的有顯著的不同。

色彩管理是相當複雜的主題，詳細的討論已超出本書的範圍，本書僅提供幾個典型的範例。若需詳細資
訊，請參閱協力廠商影像編輯軟體程式中隨附的文件。

選擇色彩管理策略

使用用於 Adobe Photoshop® 的
HP Photosmart Pro 列印 Plug-in（僅適用
於 7.0、CS 與 CS 2 版）.

使用以應用程式為基礎的色彩管理. 使用以印表機為基礎的色彩管理。

• 進階色彩管理

• 利用 Adobe Photoshop 演算法產生
高解析度的列印

• 單一簡化的對話方塊，其中有最常用
的色彩管理設定

• 進階色彩管理

• 利用 Adobe Photoshop 演算法產生
高解析度的列印

• 數個對話方塊，提供所有色彩管理設
定

• 簡易色彩管理

• 使用印表機驅動程式色彩管理設定

提示 1 有可能在印表機驅動程式和軟體程式（如 Adobe® Photoshop®）中，同時開啟色彩管理功
能。但是，這種雙重修正無法產生令人滿意的結果。請使用以印表機或應用程式為基礎的色彩管理，
但不要兩者同時使用。

提示 2 定期校準印表機色彩，以確保印表機能在每次列印時提供持續的色彩再現。請參閱校正並校
準印表機。

使用用於 Adobe Photoshop® 的 HP Photosmart Pro 列印
Plug-in（僅適用於 7.0、CS 與 CS 2 版）

Adobe Photoshop 的 HP Photosmart Pro 列印 plug-in 可簡化列印程序以及專業色彩管理。Plug-in 會提
供色彩管理與其他列印設定的中央對話方塊。它結合了印表機驅動程式與 Adobe Photoshop「預覽列
印」對話方塊的設定，讓您不必再每次列印時都要勾選令人混淆的對話方塊。

如果您在電腦上有安裝 Adobe Photoshop（僅適用於 7.0、CS 與 CS 2 版），HP Photosmart Pro 列
印 Plug-in 會隨著印表機驅動程式一起自動安裝。
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1 組織色彩的三度空間數學模型。

2 RGB 色彩空間會混合紅色、綠色及藍色光線來建立色彩。借助光線的技術 (顯示器、掃描器或數位相機) 都會使用此色彩空間。

3 列印產業使用的 CMYK 色彩空間是根據列印在紙張上墨水的光線吸收品質。CMYK 為青綠色 (Cyan)、洋紅色 (Magenta)、黃色 (Yellow)
及黑色 (Black) 的縮寫，這些色彩是用於四色處理列印。



Adobe Photoshop CS3 使用者注意：在 Photoshop CS3 中不支援 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in。
HP 與 Adobe 已經改善了 Photoshop CS3 中內建的列印工作流程。

附註 Adobe Photoshop 為獨立的協力廠商軟體產品，並不隨附於印表機。

如需以應用程式為基礎的色彩管理之詳細資訊，請參閱使用以應用程式為基礎的色彩管理。

安裝 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in
如果同一台電腦上有 Adobe Photoshop，則 Adobe Photoshop 的 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in 會自
動與 HP Photosmart 印表機軟體一起安裝。如果您在安裝印表機軟體後安裝了 Adobe Photoshop，則可
單獨安裝 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in。

安裝 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in (Windows)
1. 將 HP Photosmart CD 放入電腦的 CD-ROM 光碟機。

2. 按一下「安裝更多軟體」。

3. 選取「用於 Photoshop® 的 Photosmart Pro plug-in」並依照螢幕上的指示進行。

安裝 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in (Mac)
1. 按一下 Dock 中的「HP 裝置管理員」。

2. 按一下「維護印表機」。

3. 在清單中選擇印表機，然後按一下「選擇」。會出現 HP 印表機公用程式。

4. 選擇左方的「用於 Photoshop® 的 Photosmart Pro 列印 plug-in」面板。

5. 按一下「安裝 Photosmart Pro 列印」。

開始 HP Photosmart Pro 列印 Plug-in

開始 Plug-in
1. 在 Adobe Photoshop 中開啟影像。

2. 選取「檔案」，指向「自動化」，然後按一下「Photosmart Pro 列印...」。

在「Photosmart Pro 列印」對話方塊中的列印預覽區域，會以其真實長寬比的成比例尺寸來顯示目前的
影像。紙張邊界會顯示，因為會出現在列印成品中。若要調整影像大小，請按一下滑鼠並拖曳影像的邊
緣。若要調整影像在頁面上的位置，請在影像上按一下滑鼠並拖曳至新的位置。若只要列印影像的一部
份，請將影像的部份拖曳至頁面邊緣之外。

使用以應用程式為基礎的色彩管理
以應用程式為基礎的色彩管理比以印表機為基礎的色彩管理具備更完善的控制效能，同時涉及到更高的
複雜性和更多的步驟。

以應用程式為基準的色彩管理依賴於稱為「國際色彩聯盟 (ICC) 裝置設定檔」的檔案。ICC 設定檔描述
裝置的色彩空間。色彩管理系統的軟體程式元件會使用這些設定檔，來轉換各裝置色彩空間之間的色
彩。HP Photosmart Pro B8800 series 軟體安裝會自動為印表機安裝 HP ICC 設定檔。

若要使用以應用程式為基礎的色彩管理功能來進行列印，您必須變更印表機驅動程式與影像編輯軟體程
式中的設定。此處為在 Adobe Photoshop（CS3 或 CS2 版）中，使用以應用程式為基礎的色彩管理進
行典型列印工作的一個範例。請參閱影像編輯軟體程式隨附的文件，以取得使用產品之色彩管理功能的
完整指示。

若要使用以應用程式為基礎的色彩管理列印（使用 Photoshop CS3 或 CS2）
1. 在 Adobe Photoshop 中開啟您要列印的相片。

2. 選擇「檔案」，然後按一下「列印」(CS3) 或「預覽列印」(CS2)。
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3. 在 Photoshop CS3 中：確認「HP Photosmart Pro B8800 series」已從「印表機」下拉式清單中選
取。

4. 從下拉式清單中選擇「色彩管理」。

5. 從「色彩處理」下拉式清單中，選擇「Photoshop 管理色彩」(CS3) 或「讓 Photoshop 決定色彩」
(CS2)。

6. 從「印表機設定檔」下拉式清單中，選擇適用於您使用之紙張與墨水組合的印表機設定檔。

7. 從「色彩對應方式」下拉式清單中，選擇「感應式」或「相對」。對大多數的使用者來說，HP 建議
選擇「感應式」以及「黑點補償」選項。

8. 按一下「版面設定」，為目前的影像設定頁面，然後按一下「確定」。

9. 按一下「列印」。

Windows 使用者：

a. 按一下「列印」對話方塊中的「喜好設定」。

b. 按一下「「色彩」」索引標籤。

c. 從「色彩管理」下拉式清單中，選擇「應用程式管理色彩」。

d. 按一下「功能」標籤，從「紙張類型」下拉式清單中選取適當的紙張類型，然後按一下「確定」。

e. 按一下「確定」。

Mac 使用者：

a. 選取「列印」對話方塊中的「紙張類型／品質」。

b. 確認已從「色彩」快顯功能表中選取「應用程式管理色彩」。

c. 從「紙張類型」快顯功能表中選擇適當的紙張類型。

10.按一下「列印」。

使用以印表機為基礎的色彩管理
HP Photosmart Pro B8800 series 印表機提供易於設定的內建式自動色彩管理。以印表機為基礎的色彩
管理可產生引人注目的效果，且適用於許多使用者。

您可以根據您的影像裝置以及您使用的 ICC 設定檔所使用的色彩空間，從許多印表機驅動程式的色彩空
間設定中選擇。如需使用以印表機為基礎之色彩管理的詳細資訊，請參閱螢幕操作說明。如需如何存取
螢幕操作說明的資訊，請參閱尋找詳細資訊。
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4 照顧與維護
只要遵守本節介紹的原則，就可以延長印表機與列印耗材的壽命，並確保最高品質的列印效果。

永遠插上印表機的電源
HP 建議您永遠插上印表機的電源，如此印表機就可定期執行自動維護例行工作。如果您長時間關閉印表
機，則列印品質可能會降低，這時必須執行自動維護例行工作，且可能必須更換一或多個列印頭。

附註 只要印表機持續連接電源，您可以關閉印表機以節省電力，因為印表機會在需要時自動開啟電
源以執行自動維護例行工作。如果印表機連接至電源延長線，請確認電源延長線持續開啟，讓印表機
能夠定期執行自動維護。

如果印表機閒置 24 個小時以上，即會執行自助式例行工作。完成自助式例行工作的時間長度將視印表機
閒置的時間而定。噴嘴狀況感應器會檢查列印頭噴嘴是否有阻塞，清除所有發現的阻塞，以及視需要更
換噴嘴，這些都是自助式例行工作的一部分。如需清理列印頭的詳細資訊，請參閱自動清潔列印頭。

附註 印表機方塊包括的墨匣之墨水將用於印表機初始化。這些墨匣與替換墨匣中的墨水，也將用於
保持列印噴嘴的清潔並使墨水的流動順暢。

使用工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)
工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac) 包含增進印表機效能的實用工具。使用工具箱或 HP 印
表機公用程式執行下列操作：

• 校正列印頭

• 自動清理列印頭

• 校準色彩

• 列印測試頁

• 查看估計的墨水存量

從印表機控制台開啟工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)
▲ 按下印表機控制台上的  按鈕以開啟印表機的「工具箱」(Windows) 或 HP 印表機公用程式

(Mac)。

墨水匣維護
遵循下列提示將有助於維護 HP 墨水匣，並確保一致的列印品質：

• 如需購買印表機之後首次安裝墨水匣與列印頭的資訊，請參閱「快速入門指南」。

• HP 建議您使用原廠 HP 墨水匣。原廠 HP 墨水匣是專為 HP 印表機設計，並通過在 HP 印表機上的
測試，可在多次使用後仍能產生精美的列印效果。使用非 HP 墨水匣而導致的損壞不在 HP 保固涵蓋
的範圍之內。

• HP 不建議修改或重新充填 HP 墨水匣。因修改或重新充填 HP 墨水匣而導致的損壞不在 HP 保固涵
蓋的範圍之內。

• 請將所有不需使用的墨匣都保存在原始的密封包裝盒中，等到要使用時再取出。請在室溫下保存墨水
匣（15℃–35℃ 或 59℉–95℉）。
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檢查墨水存量

附註 1 墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估存量資訊。當您收到墨水量不足的警告訊息
時，請考慮準備一個替換的墨水匣，以避免可能發生的列印延遲。在收到提示之前，您不需要更換墨
水匣。

附註 2 如果墨水匣在安裝至印表機前已被使用過，或經過重新裝填，預估的墨水存量可能不正確，
或是無法預估。

使用 HP 解決方案中心檢查墨水存量（僅適用於 Windows）
▲ 在 Windows 工作列右側的「HP 數位影像監視程式」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇「啟動／顯

示 HP 解決方案中心」以開啟 HP 解決方案中心首頁。

在 HP 解決方案中心首頁的右上角會顯示預估的墨水存量。

使用印表機的「工具箱」(Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac) 檢查墨水存量

1. 按下印表機控制台上的 ，在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」或 HP 印表機公用程式。

2. Windows：按一下「估計的墨水存量」標籤。

Mac：按一下「耗材狀態」面板。

墨水匣中的預估墨水存量便會顯示。

更換墨匣
若要適當地作業，請安裝下列所有八種墨匣：

• HP 38 相片黑色 (PK) Pigment 墨水匣

• HP 38 淺灰色 (LG) Pigment 墨水匣

• HP 38 消光黑色 (MK) Pigment 墨水匣

• HP 38 青綠色 (C) Pigment 墨水匣

• HP 38 洋紅色 (M) Pigment 墨水匣

• HP 38 黃色 (Y) Pigment 墨水匣

• HP 38 淺洋紅色 (LM) Pigment 墨水匣

• HP 38 淺青綠色 (LC) Pigment 墨水匣

如果您要更換墨匣，請檢查您所使用的墨匣是否正確。

附註 在更換墨水匣之前，您可以使用印表機的「工具箱」或 HP 印表機公用程式檢查墨水匣的墨水
存量。如需更詳細的資訊，請參閱檢查墨水存量。

更換墨匣

1. 按匣門頂端的突起處，直到匣門彈開以開啟墨水匣門。

第 4 章

22 照顧與維護

繁
體
中

文



1 墨水匣門

2. 取出需要更換的墨匣。抓住墨匣並拉出隔室。

3. 在打開新的墨匣包裝之前，至少劇烈搖晃六次墨匣。

4. 打開墨匣的包裝，然後以顯示的方向將每個墨匣插入以色彩標示的隔室。穩固地按住墨匣，以確保正
確接觸。

5. 關上墨水匣門。

1 墨水匣門

附註 必須正確安裝所有八個墨匣與四個列印頭，印表機才能運作。如果這是您第一次安裝墨水匣與
列印頭，請參閱「快速入門指南」，以取得初始安裝墨水匣與列印頭的詳細資訊。如果您需要更換列
印頭，請參閱螢幕操作說明。
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清潔印表機
若要獲得最佳效果，請保持印表機的外表清潔。如果您發現印表機的外表有墨跡，請務必遵循下列步驟
進行清潔。

附註 切勿清潔印表機內部。

清潔印表機的外部

清潔印表機的外表

1. 按下  按鈕以關閉印表機。

2. 使用稍微沾濕清水的軟布擦拭印表機外表。請務必擦掉堆積在出紙匣上的墨跡。

注意 請勿使用任何種類的清潔劑。因為一般家用去污劑和清潔劑可能會損壞印表機的表面塗漆。

3. 按下  按鈕以開啟印表機。

請勿清潔印表機內部

自動清潔列印頭
如果您發覺列印的相片上有白色線條或單色條紋，即表示需要清潔列印頭。

自動清潔列印頭 (Windows)
1. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」。

提示 您也可以從您電腦上的 HP 解決方案中心 開啟印表機的「工具箱」。如需更詳細的資訊，
請參閱使用工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)。

2. 按一下「裝置服務」標籤上的「清潔列印頭」。

3. 依照電腦螢幕上的指示放入紙張，印表機即可在清潔列印頭之後列印測試頁。使用 Letter 或 A4 尺寸
的一般紙張可以節省相紙。

4. 按下  按鈕，開始清潔列印頭。

自動清潔列印頭 (Mac)
1. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟 HP 印表機公用程式。

提示 您也可以從 Dock 中的「HP 裝置管理員」開啟 HP 印表機公用程式。

2. 選擇左側的「清潔」面板。

3. 按一下「清潔」，並按照螢幕上的指示進行。

如果您在自動清潔列印頭後列印的測試頁上仍發現白色條紋或是遺漏色彩，您可能需要手動清潔列印頭
噴嘴。如需有關手動清潔列印頭噴嘴以及其他維護工作的資訊，請參閱螢幕操作說明。如需關於存取螢
幕說明的資訊，請參閱尋找詳細資訊。
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附註 若非必要，請勿經常清潔列印頭，因為清潔工作會耗用墨水。

校正並校準印表機
當您第一次在印表機上安裝列印頭或更換故障列印頭時，印表機將會自動執行印表機校正與色彩校準。
但如果列印的相片中顏色混雜，或是安裝新列印頭後校正頁列印不正確，請使用下列程序重新校正列印
頭。

為了每次列印的色彩能夠維持一致，請務必定期校準印表機色彩。在校正並校準印表機之前，請檢查您
所使用的紙張是否正確。使用 Letter 或 A4 尺寸的 HP 進階相紙 - 光面。如果您使用不同類型的紙張，
結果可能不準確。

校正列印頭 (Windows)
1. 在主紙匣中放入 Letter 或 A4 尺寸的 HP 進階相紙 - 光面。

2. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」。

提示 您也可以從您電腦上的 HP 解決方案中心 開啟印表機的「工具箱」。如需更詳細的資訊，
請參閱使用工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)。

3. 按一下「裝置維護」標籤。

4. 按一下「校正列印頭」。

5. 按一下「校正」，然後按照螢幕上的指示進行。

校正列印頭 (Mac)
1. 在主紙匣中放入 Letter 或 A4 尺寸的 HP 進階相紙 - 光面。

2. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟 HP 印表機公用程式。

提示 您也可以從 Dock 中的「HP 裝置管理員」開啟 HP 印表機公用程式。

3. 選取左方的「校正」面板。

4. 按一下「校正」，然後按照螢幕上的指示進行。

校準印表機色彩 (Windows)
1. 在主紙匣中放入 Letter 或 A4 尺寸的 HP 進階相紙 - 光面。

2. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」。

提示 您也可以從您電腦上的 HP 解決方案中心 開啟印表機的「工具箱」。如需更詳細的資訊，
請參閱使用工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)。

3. 按一下「色彩校準」標籤。

4. 按一下「啟動色彩校準」，然後按照螢幕上的指示進行。

校準印表機色彩 (Mac)
1. 在主紙匣中放入 Letter 或 A4 尺寸的 HP 進階相紙 - 光面。

2. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟 HP 印表機公用程式。

提示 您也可以從 Dock 中的「HP 裝置管理員」開啟 HP 印表機公用程式。

3. 選擇左側的「色彩校準」面板。

4. 按一下「開始色彩校準」，後按照螢幕上的指示進行。
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列印測試頁
您可以列印測試頁來檢查列印頭的狀況。測試頁也包含印表機的有用資訊，包括印表機序號和韌體版本。

列印測試頁 (Windows)
1. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」。

提示 您也可以從您電腦上的 HP 解決方案中心 開啟印表機的「工具箱」。如需更詳細的資訊，
請參閱使用工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)。

2. 按一下「裝置維護」標籤。

3. 按一下「列印測試頁」，然後按一下「列印頁面」。

列印測試頁 (Mac)
1. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟 HP 印表機公用程式。

提示 您也可以從 Dock 中的「HP 裝置管理員」開啟 HP 印表機公用程式。

2. 選擇左側的「測試」面板。

3. 按一下「列印測試頁」。

列印樣本頁
您可以列印樣本頁來確認印表機是否能順利列印相片。如果您從軟體程式列印相片時發生問題，請將此
選項用做為疑難排解處理的一部份，以判斷問題是在於印表機或軟體程式。

列印樣本頁 (Windows)
1. 在主紙匣中放入紙張。請使用一般紙張以節省相紙。

2. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟印表機的「工具箱」。

提示 您也可以從您電腦上的 HP 解決方案中心 開啟印表機的「工具箱」。如需更詳細的資訊，
請參閱使用工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用程式 (Mac)。

3. 選取「列印樣本頁」，然後按一下「列印頁面」。

列印樣本頁 (Mac)
1. 在主紙匣中放入紙張。請使用一般紙張以節省相紙。

2. 按下印表機控制台上的  按鈕，在電腦螢幕上開啟 HP 印表機公用程式。

提示 您也可以從 Dock 中的「HP 裝置管理員」開啟 HP 印表機公用程式。

3. 選擇左側的「樣本頁」面板。

4. 按一下「列印樣本頁」。

下載印表機軟體更新
請定期下載最新的印表機軟體更新程式，以確保您擁有最新的功能和改進。

附註 您從 HP 網站下載的印表機軟體更新僅會更新印表機驅動程式。它並不會更新 HP Photosmart
Essential 軟體。
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更新印表機軟體 (Windows)

附註 在使用「HP 更新」之前，請確定您已連接到網際網路。

1. 從 Windows 的「開始」功能表或是 HP 解決方案中心開啟「HP 更新」。

從「開始」功能表：

a. Windows XP：選擇「所有程式」>「HP」>「HP 更新」。「HP 更新」視窗將會開啟。

b. Windows Vista：從功能表群組中找出 HP 資料夾，然後選擇「HP 更新」。

從 HP 解決方案中心：

a. 在 Windows 工作列右側的「HP 數位影像監視程式」圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇「啟動／
顯示 HP 解決方案中心」以開啟 HP 解決方案中心首頁。

b. 按一下 HP 解決方案中心首頁底部的「說明」。

c. 按一下「線上資源」區域中的「檢查更新」。「HP 更新」視窗將會開啟。

2. 按一下「下一步」。「HP 更新」會搜尋 HP 網站上的印表機軟體更新。如果電腦上沒有安裝最新版
本的印表機軟體，「HP 更新」視窗中會顯示軟體更新。

附註 如果電腦上已經安裝有最新版本的印表機軟體，「HP 更新」視窗中會顯示「此時沒有適用
您系統的更新程式」。

3. 如果有軟體更新程式，請按一下軟體更新程式旁邊的核取方塊以選取它。

4. 按一下安裝。

5. 依照螢幕上的指示完成安裝。

更新印表機軟體 (Mac)
1. 確定電腦已經連線到網際網路。

2. 在 Dock 中按一下「HP 裝置管理程式」。

「HP 裝置管理程式」視窗即會出現。

3. 在「裝置」快顯功能表中，選擇 HP Photosmart。
4. 從「資訊與設定」快顯功能表中，選擇「檢查更新」。

「HP 軟體更新」視窗會開啟。

5. 按一下「立即檢查」檢查更新。

6. 如果需要，按一下「檢查更新」，並將軟體設定為排程自動檢查更新。

附註 您也可以造訪 www.hp.com/support、選取您所在的國家／地區、在搜尋方塊中輸入印表機，
然後按一下「軟體和驅動程式」下載，來下載印表機軟體更新程式。

解除安裝印表機軟體
如果您要解除安裝印表機軟體，請遵循這些步驟。

解除安裝印表機軟體 (Windows)
1. 按一下 Windows「開始」功能選項的「程式集」或「所有程式」，按一下「HP」，然後按一下

「HP Photosmart Pro B8800 series」。

2. 按一下「解除安裝」。

解除安裝印表機軟體 (Mac)
1. 中斷 HP Photosmart 與 Mac 的連接。

2. 連按兩下「應用程式」:「Hewlett-Packard」資料夾。
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3. 連按兩下「HP 解除安裝程式」。

依照螢幕上的指示進行。

4. 解除安裝該軟體之後，請重新啟動電腦。

5. 若要重新安裝軟體，請將 HP Photosmart 光碟放入您電腦的光碟機中。

6. 在桌面上開啟光碟，然後連按兩下「HP 安裝程式」。

7. 請遵循螢幕指示，以及 HP Photosmart 隨附「安裝指南」中提供的指示。
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5 疑難排解
此印表機可靠且便於使用，但如果您有任何問題，請參閱本節以取得可能的解決方案。

如果印表機控制台上的任何燈號閃爍，請參閱錯誤狀態與燈號行為以取得更多資訊。如需疑難排解的額
外資訊，請參閱螢幕操作說明。

印表機軟體安裝問題

附註 在聯絡 HP 支援中心之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或瀏覽 www.hp.com/
support 以獲取線上支援服務。HP 支援服務的名稱可能依國家／地區而不同。

如果未成功安裝印表機軟體或安裝軟體後印表機與電腦之間無法正常通訊，請檢查本節，以獲取可能的
解決方案。

繼續本節之前，請檢查印表機與電腦之間的所有纜線連接，並確定您所使用的印表機軟體是最新版本。

安裝過程中會顯示的「系統需求」對話方塊

原因: 電腦系統的一個元件不符合最低系統需求。

解決方案: 更新此元件，直至符合最低系統需求，然後重新安裝印表機軟體。

電腦無法讀取 HP Photosmart CD

解決方案: 確定 CD 沒有弄髒或有刮痕。若其他 CD 可以運作，只有 HP Photosmart CD 無效，則
表示該 CD 可能已經損壞。您可以向 HP 支援中心要求一張新的 CD。如果其他 CD 也無法正常運
作，則表示您需要維修 CD-ROM 光碟機。

放入 CD 後，安裝軟體不會自動啟動 (僅限於 Windows)。

解決方案: 選擇 Windows「開始」功能選項中的「執行」。按一下「瀏覽」，然後瀏覽到插入
HP Photosmart CD 的 CD 光碟機。連按兩下「setup.exe」檔案。

「發現新硬體」精靈會出現在電腦上（僅適用於 Windows）

原因: 您可能在完成軟體安裝之前連接 USB 纜線。

解決方案: 拔除 USB 纜線，按一下「發現新硬體」精靈上的「取消」，然後重新開始軟體安裝。軟
體安裝期間，未獲得提示前請勿連接 USB 纜線。

「發現新硬體」精靈在 CD 上找不到驅動程式（僅適用於 Windows）

解決方案: 拔除 USB 纜線，按一下「發現新硬體」精靈上的「取消」，然後重新開始軟體安裝。軟
體安裝期間，未獲得提示前請勿連接 USB 纜線。

在軟體安裝期間電腦停止回應

原因: 可能是因為背景正在執行防毒軟體或其他軟體程式，減慢安裝作業速度。
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解決方案: 請等待軟體完成複製檔案；這可能會花上幾分鐘。若數分鐘後電腦仍無回應，請重新啟
動電腦、暫停或停用任何使用中的防毒軟體、結束所有其他的軟體程式，然後重新安裝印表機軟體。

印表機硬體設定問題
如果有關於印表機硬體設定上的問題，請查閱本節以取得可能的解決方案。如果您的問題與軟體設定有
關，請參閱印表機軟體安裝問題。如果印表機控制台上的任何燈號閃爍，請參閱錯誤狀態與燈號行為以
取得更多資訊。

附註 如需印表機設定的完整疑難排解協助，請參閱 HP Photosmart 軟體 CD 上的動態「快速入門教
學課程」。若要檢視教學課程，請依照以下步驟進行：

Windows：將 CD 放入您的電腦，然後按一下「檢視快速入門教學課程」。

Mac：將 CD 放入您的電腦，連按兩下「HP 軟體」圖示，然後連按兩下「HP 安裝程式」圖示。

CD 上的動態「快速入門教學課程」提供設定印表機與安裝軟體的指示，以及疑難排解資訊。若要存
取疑難排解資訊，按一下「快速入門教學課程」畫面左下角的「需要協助？」。

印表機已連接電源線，卻無法開啟。

解決方案

• 印表機可能耗用太多電力。從印表機背面拔除印表機電源線。等候大約 30 秒鐘，再插回電源線，
然後開啟印表機電源。

• 印表機可能插入已關閉電源的電源延長線。請先開啟電源延長線的電源，再開啟印表機的電源。

• 電源線可能已經損壞。

我不知道列印頭要安裝在哪裡

解決方案: 確認藍色的列印頭組件區域蓋板已完全開啟。向前拉出藍色把手以拉開卡榫，然後完全
抬起蓋板。就可以看到列印頭插槽。如需詳細資訊，請參閱動態「快速入門教學課程」中的插入列印
頭一節。

我無法取下出紙匣

解決方案

• 直接向您的方向拉出出紙匣。請不要在您向外拉的時候同時向上抬。拉出紙匣時可能需要用點力
氣。

• 在您拉出出紙匣時，請確認您拉出的不是主紙匣（在出紙匣下方）。

當我按下「重新開始」按鈕時沒有任何反應

解決方案: 確認所有四個列印頭與八個墨水匣已正確安裝。檢查墨水匣門與特殊媒體匣都已關上。
等待「重新開始」燈號開始快速閃爍，然後嘗試再次按下重新開始按鈕。如果沒有開始印表機校準，
就有可能是卡紙。如需清除卡紙的詳細資訊，請參閱錯誤訊息：發生卡紙。清除卡紙，然後按下印表
機上的重新開始按鈕。
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「重新開始」燈號不亮或不閃爍

解決方案: 列印頭或墨水匣找不到或未正確安裝。確認所有四個列印頭與八個墨水匣已正確安裝。
如需詳細資訊，請參閱螢幕操作說明或動態「快速入門教學課程」。

列印問題

附註 在聯絡 HP 支援中心之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或瀏覽 www.hp.com/
support 以獲取線上支援服務。HP 支援服務的名稱可能依國家／地區而不同。

提示 在「HP 解決方案中心」中檢視「如何使用？」動畫，以察看如何將紙張放入主紙匣或特殊媒
體匣、如何清除卡紙，以及如何安裝與更換墨匣和列印頭。

印表機在電源開啟時發出噪音，或靜置一陣子之後開始自行發出噪音。

解決方案: 當印表機靜置一段時間後，或是停電又恢復電力時，可能會發出噪音。這是正常的作
業。印表機正在執行自動維護程序，以確保最佳品質的列印輸出。如需詳細資訊，請參閱永遠插上印
表機的電源。

列印速度非常慢。

原因: 您可能正在列印包含高解析度的圖形或相片的 PDF 或專案。列印含有圖形或相片的大型複雜
專案比列印純文字文件要慢。

解決方案: 如有可能，請考慮在專案中使用較低解析度的圖形，或在工作過程中允許較長的列印時
間。

紙張並未從主紙匣正確送入印表機

解決方案

• 如果您在主紙匣中使用非 HP 品牌的光面媒體或較厚的媒體，而印表機並未立即送入紙張或送入
多張紙，請嘗試將主紙匣中的紙張數減少至 20 張，或是使用特殊媒體匣一次列印一張。

• 從印表機取出主紙匣，檢查紙疊是否平放在紙匣中，且並未超過紙張停靠點。當您更換紙匣時，
請務必將紙匣推入印表機直到正確定位為止。

• 紙匣中可能放入太多紙張。請檢查紙疊高度並未超過紙張長度導板。如果超過的話，請取出一些
紙張並嘗試再次列印。

• 紙張導板的調整可能不正確。確定紙張寬度導板與紙張長度導板已靠緊紙張的邊緣並且沒有使紙
張彎曲。

• 兩張或多張紙可能黏在一起。從主紙匣中取出紙張，並將紙疊展成扇形以分開紙張，然後重新放
入紙張並嘗試再次列印。

• 如果紙張有皺摺或彎曲，嘗試使用不同的紙張。

• 紙張可能太薄或太厚。使用 HP 噴墨紙以得到最佳的列印效果。如需詳細資訊，請參閱選擇正確
的紙張或其他材質。

提示 如需放入紙張的詳細資訊，請參閱選擇正確的紙張或其他材質，或在「HP 解決方案中心」
中檢視「如何使用？」動畫。

印好的頁面從出紙匣掉落

解決方案: 永遠拉出出紙匣延伸架，並在列印時將接紙器向上翻轉。
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列印輸出皺摺或捲曲

解決方案

• 檢查印表機軟體的材質類型設定是否符合放入紙匣的材質類型。

• 嘗試不同的列印品質設定，例如「一般」或「最佳」。

印出的文件歪斜，或沒有位於紙張的中央

解決方案: 可能沒有正確地放入紙張。請重新放入紙張，確定紙張已按照正確的方向放入紙匣，且
紙張寬度導板和紙張長度導板緊靠紙張邊緣。如需放入紙張的詳細資訊，請參閱選擇正確的紙張或其
他材質，或在「HP 解決方案中心」中檢視「如何使用？」動畫。

列印的色彩不太令人滿意

解決方案

• 印表機的色彩管理設定可能設定錯誤。如需更詳細的資訊，請參閱色彩管理。

• 檢查印表機軟體的材質類型設定是否符合放入紙匣的材質類型。

• 檢查是否一個或多個墨水匣的墨水存量不足。如需更詳細的資訊，請參閱檢查墨水存量。

• 印表機色彩可能需要校準。如需更詳細的資訊，請參閱校正並校準印表機。

• 列印頭上的某些墨水噴嘴堵塞。清潔列印頭。請參閱自動清潔列印頭。

印表機印出空白頁

解決方案

附註 檢查並確認您列印的文件中沒有空白頁。

• 您可能已經開始列印，然後又取消該列印作業。如果在開始列印前取消列印作業，而印表機可能
已經放入準備列印的紙張，則下一次列印時，印表機在開始新的列印專案前會先送出空白頁。

• 印表機一次拾取兩張或多張紙。將紙張放入主紙匣前，請將整疊的紙散開，以便分開每張紙，或
是減少放入紙張的數量。

印表機準備列印時退出空白紙張

解決方案: 日光直射可能影響自動紙張感應器的運作。將印表機移到無日光直射的地方。

列印品質不佳

解決方案

• 請使用專為此印表機設計的相紙。若要獲得最佳的效果，請使用 HP 進階相紙。

• 您可能列印到紙張錯誤的那一面。請確定將紙張列印面朝下放入主紙匣，或列印面朝上放入特殊
媒體匣。

• 您可能在數位相機上選取低解析度設定。縮小影像的列印大小並嘗試再次列印。為了日後能獲得
更好的效果，請將數位相機設定為較高的相片解析度。
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• 列印頭可能發生問題。列印測試頁來檢查列印頭的狀況。如需列印測試頁的詳細資訊，請參閱列
印測試頁。

◦ 如果測試頁指出列印頭需要校正，請校正列印頭。請參閱校正並校準印表機。

◦ 如果測試頁指出列印頭需要清潔，請從印表機控制台執行自動清潔程序。如需更詳細的資訊，
請參閱自動清潔列印頭。

◦ 如果自動清潔無法解決問題，請嘗試手動清潔列印頭上的噴嘴。如需關於手動清潔列印頭的詳
細資訊，請參閱螢幕操作說明。

• 校準印表機色彩，並檢查色彩管理設定。如需詳細資訊，請參閱校正並校準印表機和色彩管理。

• 如果您要從較大檔案中列印（例如以高 dpi 列印較大影像），而系統的 RAM 不足與／或處理器速
度較低，列印品質可能會較差。嘗試以下解決方法，或提高系統處理器的速度與實體記憶體大小
(RAM)。請造訪 www.hp.com/support（搜尋關鍵字：Photosmart Pro B8800）以取得關於此問
題的更詳細資訊。最佳化慢速電腦的列印品質：

◦ 關閉所有應用程式，除了您要從中列印的應用程式以外。確定沒有正在背景中執行的程序。

◦ 將色彩管理策略變更為「由應用程式管理」，或停用色彩管理。如需詳細資訊，請參閱色彩管
理。

◦ 如果您要列印橫向影像，請於列印前將它旋轉到縱向，然後在驅動程式中選擇縱向。

如需列印品質問題的詳細疑難排解資訊，請參閱螢幕操作說明。

在我的列印品上出現擦痕、刮痕或白色線條

解決方案

• 確認您使用的媒體是平整的。若要在列印前將媒體弄平，請將媒體放在塑膠袋中，並輕輕地依照
媒體彎曲方向的反方向彎曲。若問題仍然發生，請嘗試使用另一張媒體。

• 如果您要使用光面 HP 進階相紙或 HP 專業緞面相片紙，嘗試使用印表機驅動程式中的「厚相
紙」紙張類型設定。

• 嘗試清潔列印頭。如需更詳細的資訊，請參閱自動清潔列印頭。

• 嘗試使用「最大 dpi」列印品質設定。如需詳細資訊，請參閱螢幕說明。

錯誤訊息
顯示在印表機螢幕上的錯誤訊息可以分為以下類型：

• 紙張錯誤

• 墨匣與列印頭錯誤

紙張錯誤
在聯絡 HP 支援中心之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或瀏覽 www.hp.com/support 以獲
取線上支援服務。HP 支援服務的名稱可能依國家／地區而不同。

提示 在「HP 解決方案中心」中檢視「如何使用？」動畫，以察看如何將紙張放入主紙匣或特殊媒
體匣、如何清除卡紙，以及如何安裝與更換墨匣和列印頭。

錯誤訊息：取出媒體

解決方案: 當您使用特殊媒體匣在某些類型的材質上列印時，印表機不會完全輸出材質。如果電腦
提示您從印表機取出媒體，請用雙手握住媒體，輕輕的從印表機前方拉出。
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錯誤訊息：發生卡紙。清除卡紙，然後按下印表機上的重新開始按鈕

解決方案: 請嘗試執行下列步驟清除卡紙：

1. 打開上方擋門，並清除印表機中有紙張阻擋的紙張路徑。請視需要輕輕地將列印頭組件區域移到
一邊以取出紙張。

2. 按後方進紙槽其中一邊的兩個門閂將其拆下，輕輕從印表機中清除卡紙，然後裝回後方機門。

3. 嘗試從印表機拉出主紙匣並加以更換，務必儘可能地將紙匣推入，直到完全定位為止。

4. 在清除卡紙後，按下重新開始。

附註 1 如果要列印標籤，請確定標籤紙通過印表機時標籤面沒有剝離。

附註 2 乾燥的狀況會導致紙張捲曲以致於卡紙，所以請將昂貴的特殊材質保存在塑膠袋中，而不
要保存在主紙匣中。

錯誤訊息：紙張用完

解決方案: 從列印工作開始的紙匣中放入紙張，然後按下  按鈕重新列印。有關放入紙張的指示，
請參閱從主紙匣列印或從特殊媒體匣列印（單張送紙）。

錯誤訊息：紙張不符

原因: 紙匣裡的紙張尺寸與印表機驅動程式中選取的相片尺寸不合。

解決方案: 按下印表機控制台上的取消，然後重新開始列印工作，確認在驅動程式中選擇了正確的
紙張尺寸，或放入符合驅動程式中紙張尺寸設定的紙張。

墨匣與列印頭錯誤
在聯絡 HP 支援中心之前，請先閱讀本節內容以獲取疑難排解訣竅，或瀏覽 www.hp.com/support 以獲
取線上支援服務。HP 支援服務的名稱可能依國家／地區而不同。

提示 在「HP 解決方案中心」中檢視「如何使用？」動畫，以察看如何將紙張放入主紙匣或特殊媒
體匣、如何清除卡紙，以及如何安裝與更換墨匣和列印頭。

錯誤訊息：墨水匣問題

原因: 指定的印墨水匣找不到或損壞。

解決方案: 確認所有八個墨水匣都已安裝。如果沒有墨水匣遺漏，嘗試取出指定的墨水匣，然後重
新安裝。如果沒有效果，您的墨水匣可能已損壞。

檢查您的墨水匣是否仍在保固中：

• 若已到達保固到期日，請購買新的墨水匣。

• 若尚未到達保固到期日，請連絡 HP 支援。如需更詳細的資訊，請參閱 HP 支援。

錯誤訊息：墨水匣即將超過使用期限 --或-- 墨水匣過期

原因: 指定墨水匣中的墨水即將或已超過到期日。

解決方案: 每個墨匣都有到期日。使用期限的目的在於保護列印系統，並且確保墨水品質。當您收
到「墨水匣過期」的訊息時，取出並更換過期的墨水匣，然後關閉訊息。您也可以依照產品上的指示
或是您電腦螢幕上的墨水匣過期訊息，不更換墨水匣繼續列印。HP 建議您更換過期的墨匣。HP 無
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法保證過期墨匣的品質和可靠性。因為使用過期墨水而導致裝置需要維修或修理，將不含在保固範圍
內。

錯誤訊息：盡快更換墨水匣

原因: 指定墨水匣的預估墨水存量不足。

解決方案: 指定的墨水匣可能很快需要更換。

附註 墨水存量警告和指示器僅提供規劃用途的預估存量資訊。當您收到墨水量不足的警告訊息
時，請考慮準備一個替換的墨水匣，以避免可能發生的列印延遲。在收到提示之前，您不需要更
換墨水匣。

錯誤訊息：無法列印

原因: 指定墨水匣中的墨水已用盡。

解決方案: 請更換指定的墨水匣。如需更詳細的資訊，請參閱更換墨匣。

錯誤訊息：列印頭問題

原因: 指定的列印頭找不到、未被偵測到、安裝不正確或是損壞。

解決方案: 嘗試重新安裝指定的列印頭。穩定地按下每個列印頭直到卡入定位，並確認組件區域蓋
板已正確關上，而且印表機頂蓋也已關上。如果錯誤訊息仍然出現，請聯絡 HP 支援以取得關於列印
頭問題疑難排解的特殊指示。

錯誤訊息：列印頭不相容

解決方案: 以適用此裝置的列印頭更換指定的列印頭。若要判斷此印表機所支援之所有列印頭的產
品編號，請參閱本指南的封底。

HP 支援

如果仍有問題，請依照下列步驟：

1. 檢查 HP Photosmart 隨附的說明文件。

2. 造訪 HP 線上支援網站：www.hp.com/support。HP 的所有顧客都可以使用 HP 線上支援。線上支援
是取得最新裝置資訊和專家協助的最快捷方式，其中包括：

• 快速連絡合格的線上支援人員

• HP Photosmart 的軟體與驅動程式更新程式

• 實用的 HP Photosmart 資訊與常見問題疑難排解資訊

• 註冊 HP Photosmart 之後，即可取得裝置更新程式、支援警示及 HP 新聞簡訊

3. 僅適用於歐洲地區：請聯絡您購買產品的經銷商。如果印表機發生硬體故障，您必須將印表機運送到
原先購買印表機的經銷處。在印表機的有限保固期內，維修服務免費。保固期過後，將會收取維修費
用。

4. 致電 HP 支援中心。支援選項和可用性會因裝置、國家／地區和語言而異。

附註 如需支援電話號碼清單，請參閱封底內的電話號碼清單。
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法規機型識別號碼 SDGOA-0842
為了管理辨識的目的，該產品會被指派一個法規機型號碼。產品的法規機型號碼為 SDGOA-0842。請勿
將此法規號碼與行銷名稱 (HP Photosmart Pro B8800 series) 或產品編號 (Q7161A、Q7161-64001) 混
淆。

環保聲明
如需環保管理的詳細資訊，請參閱螢幕說明。若要瞭解如何存取螢幕操作說明，請參閱尋找詳細資訊。
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A 錯誤狀態與燈號行為
印表機上的燈號閃爍可通知您印表機狀態，以及各種錯誤狀況。請參閱此表格以判斷閃爍的燈號代表的
意義，或是根據燈號亮起或閃爍的情況來解決錯誤狀況。如需疑難排解的詳細資訊，請參閱螢幕操作說
明或動態「快速入門教學課程」。

1 重新開始燈號

2 工具箱燈號

3 開啟燈號

4 油墨盒燈號

5 列印頭燈號

附註 如果所有燈號都熄滅，表示印表機已關閉。按下「開啟」按鈕啟動印表機。

燈號 狀態 意義

開啟燈號 點亮 印表機已開啟並準備好列印。

快速閃爍 特殊媒體匣或是一個或多個印表機門已開啟。

解決方案：在列印前關閉紙匣與印表機門。

緩慢閃爍 印表機正在列印中、處理資訊或是正在開機或關機。

重新開始燈號 快速閃爍 • 在主紙匣或特殊媒體匣中未放入紙張。
解決方案：在列印工作開始的紙匣中放入紙張。

• 印表機無法從目前列印工作所指定的紙匣中送紙。

解決方案：確認已正確設定印表機驅動程式中的「紙張來源」設
定。如果您要從主紙匣列印，必須抬起特殊媒體匣。

• 印表機可能卡紙。

解決方案：清除卡紙。如需詳細資訊，請參閱 錯誤訊息：發生卡
紙。清除卡紙，然後按下印表機上的重新開始按鈕。

• 紙張尺寸不符。
解決方案：確認驅動程式中的紙張尺寸設定與紙匣中放入的媒體尺
寸相符。

墨水匣燈號 亮起 對應的墨水匣墨水存量可能不足。

解決方案：您可能很快需要更換指定的墨水匣。如需詳細資訊，請參
閱錯誤訊息：盡快更換墨水匣。

閃爍 對應的墨水匣可能墨水已用盡、損壞、找不到或是不相容。

解決方案：確認所有八個墨水匣都與印表機相容，且已正確安裝。如
果「無法列印」錯誤訊息顯示在電腦螢幕上，請更換指定的墨水匣。
如需詳細資訊，請參閱錯誤訊息：無法列印。如果「無法列印」錯誤
訊息沒有出現在電腦螢幕上，而墨水匣也已正確安裝，指定的墨水匣
可能已經損壞。
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檢查您的墨水匣是否仍在保固中：

• 若已到達保固到期日，請購買新的墨水匣。

• 若尚未到達保固到期日，請連絡 HP 支援。如需詳細資訊，請參閱
HP 支援。

列印頭燈號 亮起 印表機正在列印中、校正列印頭或執行色彩校準。

墨水匣燈號

列印頭燈號

• 墨水匣燈號：閃爍（對應代
表受影響列印頭之色彩的兩
個墨水匣燈號）

• 列印頭燈號：閃爍

一個或多個列印頭找不到、未被偵測到、損壞或不相容。

解決方案：確認指定的列印頭已正確安裝，而且列印頭組件區域蓋板
已關上並拴緊。如果列印頭已正確安裝，但燈號仍然持續閃爍，此列
印頭可能已損壞。請聯絡 HP 支援中心，以取得疑難排解列印頭問題
的特殊指示。

工具箱燈號 快速閃爍 印表機無法在電腦螢幕上開啟工具箱 (Windows)/HP 印表機公用程式
(Mac)。
解決方案：確認電腦已開啟並連接至印表機，然後再次按下工具箱按
鈕。如果工具箱 (Windows)/HP 印表機公用程式 (Mac) 未開啟，嘗試
重新啟動電腦，然後再次按下工具箱按鈕。如果工具箱 (Windows)/
HP 印表機公用程式 (Mac) 仍然無法開啟，重新安裝印表機軟體。

緩慢閃爍 印表機正忙於在電腦螢幕上開啟工具箱 (Windows) 或 HP 印表機公用
程式 (Mac)。

所有燈號 快速閃爍 印表機發生無法復原的硬體錯誤。

解決方案：關閉印表機，然後從印表機背面拔除電源線。等待 30 秒，
然後重新連接印表機並開啟電源。如果所有印表機燈號持續閃爍，請
移至 www.hp.com/support 或連絡 HP 支援。

附錄 A
（續）

38 錯誤狀態與燈號行為

繁
體
中

文

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=zh-hant&h_product=3380537&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1


B 規格
本節列出安裝 HP Photosmart 印表機軟體的最低系統需求，並提供此印表機的規格。

系統需求
元件 Windows Mac

作業系統 Microsoft® Windows XP、Windows Vista Mac OS X v10.3.9、v10.4 與 v10.5

處理器 最小：1 GHz 32-bit (x86) 或 64-bit (x64)
處理器或以上

建議：2 GHz 以上

最小：搭載 G4、G5 或 Intel® Core 處理
器的 PowerPC

建議：搭載 G5 2 GHz 或 Intel® Core Duo
處理器的 PowerPC

RAM Windows XP 與 Vista Home：512 MB 最
小；1 GB 建議

Windows Vista 的所有其他版本：1 GB
最小；2 GB 建議

最小：512 MB

建議：1 GB

可用磁碟空間 最小：400 MB (Windows XP) ; 800 MB
(Windows Vista)

最小：150 MB

CD-ROM 光碟機 需求 需求

瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 5.01 SP2 或
更新版本

任何瀏覽器

USB USB 連接埠 (不含纜線) USB 連接埠 (不含纜線)

印表機規格
類別 規格

連線 USB 2.0 高速

環保規格 建議的操作條件：15° C–35° C（59° F–95° F），20%–80% 相對溼度

極限操作條件：5° C–40° C（41° F–104° F），5%–95% 相對溼度

儲存溫度範圍：-30° C–65° C（–22° F–149° F）

耗電量 列印：30 W（平均）

休眠模式：小於 6 W

關閉：小於 1 W（平均）

電源線型號 歐洲：8121-1022（瑞士）、8121-1017（英國、愛爾蘭）、8121-1011（丹麥）、
8121-1015（其他所有歐洲國家，包含俄羅斯與土耳其）

北美洲：8121-1023（美國、加拿大）

亞洲：8121-0769（日本）、8121-1019（中國）、8121-1020（台灣）、8121-1017（香
港、新加坡）、8121-1015（韓國）、8121-1013（印度）、8121-1014（泰國）、
8121-1015（俄羅斯、土耳其）

非洲：8121-1028

中東：8121-1032（以色列）、8121-1015（其他所有國家）

大洋洲：8121-1016（澳洲、紐西蘭）

USB 支援 Microsoft Windows  XP Home、XP Professional 與 Vista

Mac OS X v10.3.9、v10.4 與 v10.5

HP 建議 USB 纜線長度不要超過 3 公尺 (10 英呎)
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媒體規格
類別 規格

材質規格 最大長度（主紙匣）：483 mm

最大長度（特殊媒體匣）：1118 mm

最大寬度：330 mm

主紙匣的最大重量：220 gsm，非堅硬材質

特殊媒體匣的最大厚度：0.7 mm，一次一張

材質尺寸 支援尺寸

7.6 x 12.7 cm 至 33 x 111.8 cm，包括：

公製：10 x 15 cm（包含或不包含標籤），10 x 30 全景，13 x 18 cm，A3，A4，A5，
A6，B4，B5，E

英製：3 x 5 英吋索引卡，4 x 6 英吋索引卡，5 x 8 英吋索引卡，3.5 x 5 英吋，4 x 6 英吋
（包含或不包含標籤），4 x 10 英吋全景，4 x 11 英吋全景，4 x 12 英吋全景，5 x 7 英
吋，8 x 10 英吋，11 x 14 英吋，11 x 17 英吋，12 x 12 英吋，13 x 19 英吋

美製：Letter，Legal，Executive，Tabloid

日製：L，2L，Hagaki，Ofuku Hagaki

信封：10 號信封，A2 信封，C6 信封，DL 信封

長條紙：最大 13 x 44 英吋

附註 若要瞭解如何列印長條紙，請參閱「HP 專業攝影」網站 www.hp.com/go/
prophoto 上的「資源中心」。在頁面頂端選擇您的國家／地區。

紙匣容量 主紙匣

200 張一般紙張

60 張相紙

特殊媒體匣

任何媒體的厚度每張最多 0.7 mm
出紙匣

50 張一般紙張

20 張相紙

附錄 B
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1 ยนิดตีอนรบั
ขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B8800 series

ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับชางภาพมืออาชีพและมือสมคัรเลน เครื่องพิมพแสดงภาพถายสีที่สดใส
สวาง ทนตอการซีดจาง และใหสีที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชกับกระดาษ HP Advanced Photo

คนหาขอมลูเพิม่เตมิ
เคร่ืองพิมพใหมของคุณมาพรอมกับเอกสารตอไปนี้:

• คาํแนะนาํในการตดิต้ัง: โปรดอานเอกสารประกอบนี้กอน คําแนะนําในการติดต้ังจะอธิบายวิธีต้ังคา
เคร่ืองพิมพและติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart เอกสารน้ีอาจเรียกวา คูมอืการติดต้ังฉบับยอ
หรือ คูมอืการติดต้ัง ก็ได ซึง่ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค ภาษา หรือรุนของเครื่องพิมพของคุณ

• ซดีซีอฟตแวร HP Photosmart: ซดีีซอฟตแวร HP Photosmart ประกอบดวยโปรแกรมอบรม
การติดต้ังฉบบัยอโดยละเอียดและมภีาพเคลื่อนไหว โปรแกรมอบรมการติดต้ังฉบบัยอที่มภีาพ
เคลื่อนไหวในซีดีจะแสดงคําแนะนําในการตั้งคาเครื่องพิมพและติดต้ังซอฟตแวร นอกจากนี้ ซีดียังมี
ไดรเวอรเครือ่งพิมพและซอฟตแวรอื่นๆ ที่จําเปนตอการทํางานของเครื่องพิมพอีกดวย

• คูมอืผูใช: คูมอืผูใช คือหนังสือที่คุณกําลังอาน หนังสือเลมนี้อธิบายคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
เคร่ืองพิมพและประกอบดวยขอมูลการแกปญหา

• วธิใีชบนหนาจอ: วธิีใชบนหนาจอจะใหคําแนะนําอยางละเอียดถึงการใชคุณสมบติัทั้งหมดของ
HP Photosmart วธีิใชบนหนาจอแสดงขอมลูจําเพาะของเครื่องพิมพและขอมลูการแกไขปญหา
โดยละเอียด
หลังจากที่คุณไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอร เปดและสํารวจดูวิธีใชบนหนา
จอ:
◦ Windows: จากเมนู Start (เริ่มตน) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs

(โปรแกรมทั้งหมด) ช้ีไปที่ HP HP Photosmart Pro B8800 series แลวคลิก
HP Photosmart Printer Help (วธิีใชเครือ่งพิมพ HP Photosmart)

◦ Mac: เลือก Help (วิธีใช) Mac Help (วิธีใช Mac) ใน Finder (ตัวคนหา) แลวเลือก
Library (ไลบรารี) HP Product Help (วิธีใช HP Product)

• ศนูยบรกิารโซลชูันของ HP  (Windows เทานั้น): ศูนยบริการโซลูชันของ HP  ใหขอมลูเกี่ยวกับ
อุปกรณ HP ทั้งหมดของคุณ โปรดเยี่ยมชมศูนยบริการโซลูชันของ HP  ที่:
◦ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องพิมพและซอฟตแวร และดูวิธีแกปญหา รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ควรทาํอยาง

ไร?
◦ ตรวจสอบสถานะเครือ่งพิมพและเขาสูยูทิลิตีการบํารุงรักษาที่อยูใน กลองเครื่องมือ ของ

เคร่ืองพิมพ
◦ ปรับปรุงซอฟตแวรเครื่องพิมพของคุณ
◦ เปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ
◦ การสั่งซือ้วัสดุสําหรับเครื่องพิมพ
◦ เปดใชงานซอฟตแวร HP Photosmart

ยินดีตอนรับ 3
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หลังจากที่คุณไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอร เปดและสํารวจดู ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP 
◦ คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor บนแถบงานของ Windows แลวคลิก

Launch/Show HP Solution Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP)

หมายเหตุ ใน คูมอืผูใช นี้ ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ หมายถึงซอฟตแวร HP Photosmart ที่อยูบนซีดี
ที่ไดรับมาพรอมกับเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครือ่งพิมพ เปนสวนหนึ่งของซอฟตแวรเครื่องพิมพที่ใช
ควบคุมเครื่องพิมพ

บท 1
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สวนตางๆ ของเครื่องพมิพ

ดานหนาเครือ่งพมิพ

1 แผงควบคมุและไฟแสดงสถานะ: ใชปุมตางๆ บนแผงควบคุมเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ บนคอมพิวเตอร กลับสู
งานพิมพหรือยกเลิกงานพิมพ และตอบสนองตอขอความแจงเตือนบนหนาจอคอมพิวเตอร ดูไฟแสดงสถานะ
ตางๆ เพ่ือตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ โปรดด ูขอความ
แสดงขอผิดพลาดและลักษณะไฟแสดงสถานะ

2 ฝาปดดานบน: ยกขึ้นเพ่ือเขาถึงหัวพิมพและเพื่อนํากระดาษที่ติดอยูออก

3 ถาดกระดาษชนิดพเิศษ (ปดอยู): ดึงลงเพื่อใสวัสดุพิมพท่ีมีลักษณะแข็งหน่ึงแผน เชน แผนกระดาษแข็งหรือ
กระดาษอัดลายผา ใชถาดน้ีเมื่อคุณตองการปอนวัสดุพิมพน้ีเขาเครื่องพิมพโดยตรง โดยไมใหมวนงอ หามใส
วัสดุพิมพท่ีมีความหนาเกิน 0.7 มม. หรือมากกวาหน่ึงแผนในการพิมพแตละครั้ง

4 ถาดปอนกระดาษหลกั: วางตั้งกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถายในถาดนี้เพ่ือใชพิมพ

5 ถาดรบักระดาษออก: งานพิมพจะออกมาทางชองน้ี เพ่ือใหงายตอการใชงานถาดปอนกระดาษหลัก คุณ
สามารถนําถาดรบักระดาษนี้ออกไดโดยเลื่อนถาดเขาหาตัว

6 ปุมเปด: กดเพื่อเปดเครื่องพิมพ

7 ฝาครอบตลบับรรจหุมกึ: กดสวนนูนท่ีอยูดานบนของฝาปดเพื่อเปดฝา แลวใสหรือนําตลับบรรจุหมึกออก

ดานหลงัเครือ่งพิมพ

สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ 5
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1 ฝาปดดานหลงั: นําฝาปดน้ีออกเพ่ือนํากระดาษที่ติดอยูออก

2 ชองรบักระดาษดานหลงั: งานพิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษจะผานเขาออกที่ชองน้ีกอนถูกเลื่อนออกมาที่
ถาดรับกระดาษออกที่ดานหนาของเครื่องพิมพ ตรวจสอบวามีพ้ืนท่ีดานหลังของเครื่องพิมพเพียงพอเพื่อให
กระดาษเลื่อนเขาออกผานชองน้ีไดโดยไมถูกกีดขวาง เมื่อคุณพิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษ พ้ืนท่ีวางดาน
หลังเครื่องพิมพควรมีขนาดเทากับความยาวของกระดาษที่คุณกําลังพิมพ

3 ชองตอสายไฟ: ใชพอรตน้ีสําหรับตอสายไฟที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

4 พอรต USB: ใชพอรตน้ีตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
5 ตวัปลดลอ็คฝาปดดานหลงั: บีบตัวปลดล็อคท่ีดานใดดานหน่ึงของชองใสกระดาษดานหลังเพ่ือถอดฝาปดดาน

หลัง

ถาดกระดาษ

1 ถาดปอนกระดาษหลกั: วางตั้งกระดาษภาพถาย กระดาษธรรมดา หรือวัสดุพิมพแบบออนชนิดอื่นๆ ในถาดนี้
เพ่ือใชพิมพ ใสวัสดุพิมพใน แนวตัง้ และ คว่าํหนาที่ตองการพิมพลง บีบตัวปลดถาดปอนกระดาษหลักเพ่ือยืด
หรือหดถาด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขนาดของกระดาษที่ใสเขาไป

2 ถาดรบักระดาษออก: งานพิมพจะออกมาทางชองน้ี เพ่ือใหงายตอการเขาถึงถาดหลัก เอาถาดออกโดยการดึง
เขาหาตัวคุณ

3 ถาดกระดาษชนิดพเิศษ (เปดอยู): ใสวัสดุพิมพท่ีมีลักษณะแข็งหน่ึงแผน เชน แผนกระดาษแข็ง ลงในถาดนี้
วัสดุพิมพจากถาดนี้จะถูกปอนเขาสูเคร่ืองพิมพโดยตรง โดยไมมวนงอ ใสวัสดุพิมพ โดยหนัหนาที่ตองการ

บท 1
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กระดาษชนิดพิมพ (ปอนกระดาษแผนเดียว)



ถาดปอนกระดาษหลกั

1 ตวักัน้ความกวางของกระดาษ: ปรับตัวกั้นน้ีใหแนบกับขอบดานซายของกระดาษในถาดโดยการกดปุมดาน
หนาของตัวกั้นและเลื่อนตัวกัน้ไปตามแนวขวาง

2 ตวักาํกบัขนาดกระดาษ: ใชตัวกํากับเหลาน้ีเพ่ือชวยใหคุณใสกระดาษตามแนวที่ถูกตอง

3 แกนรองรบัของถาดกระดาษหลกั: ยดืถาดกระดาษหลักเพ่ือใสกระดาษที่มีขนาดใหญขึ้น เมื่อยืดจนสุด ถาด
กระดาษหลกัจะสามารถรองรับกระดาษขนาด 33 x 48.3 ซม. (13 x 19 น้ิว)

4 ตวัปลดถาดปอนกระดาษหลกั: บีบตัวปลดและดึงเขาหาตัวคุณเพ่ือยืดหรือรนถาดปอนกระดาษหลัก หรือนํา
ถาดออกจากเครื่องพิมพ

5 ตวักัน้กระดาษ: จัดกระดาษตามแนวตัวกั้นกระดาษเหลาน้ีเพ่ือใหกระดาษถูกปอนเขาสูเคร่ืองพิมพไดอยาง
ถูกตอง

6 ตวักัน้ความยาวของกระดาษ: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับขอบกระดาษที่อยูในถาด

แผงควบคุม

1 ยกเลกิ: กดเพ่ือหยดุงานท่ีกําลังพิมพอยู การปรับตําแหนงหัวพิมพ หรือการปรับตั้งสี

2 กลบัสูการทาํงาน: ไฟแสดงสถานะ Resume (กลับสูการทํางาน) กะพริบหากกระดาษหมดหรือมีกระดาษ
ติด กดปุม Resume (กลับสูการทํางาน) เพ่ือกลับสูการพิมพหลังจากใสกระดาษหรือนํากระดาษที่ติดออก ไฟ
แสดงสถานะ Resume (กลับสูการทํางาน) จะมีสีเหลืองเมื่อมีการปรับถาดกระดาษชนิดพิเศษลง กดปุม
Resume (กลับสูการทํางาน) เพ่ือเริ่มการพิมพหลังจากใสวสัดุพิมพลงในถาดกระดาษชนิดพิเศษ

สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ 7
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3 กลองเครือ่งมือ: กดหน่ึงคร้ังเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ (Windows) ของเครื่องพิมพหรือ ยูทิลิตีของ
เครื่องพิมพ HP (Mac) บนหนาจอคอมพิวเตอร ไฟ Toolbox (กลองเครื่องมือ) สีเหลืองจะกะพริบชาๆ หาก
เครื่องพิมพกําลังเปด กลองเครื่องมือ หรือ ยทิูลิตีของเครื่องพิมพ HP

4 เปด: ไฟแสดงสถานะ On (เปด) จะเปนสีฟาน่ิงเมื่อเครื่องพิมพเปดอยู ไฟแสดงสถานะ On (เปด) จะกะพริบ
ชาๆ เมื่อเคร่ืองกําลังทํางาน และกะพริบถี่ๆ เม่ือฝาครอบเครื่องพิมพอยางนอยหน่ึงฝาเปดอยู

5 ไฟแสดงสถานะตลบับรรจหุมกึ: ไฟแสดงสถานะแปดดวงนี้ระบุถึงสถานะของตลับบรรจุหมึกแตละตลบั ไฟ
ติดแสดงวาตลับหมึกท่ีเกี่ยวของมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย ไฟกะพริบแสดงวาตลับหมึกท่ีเกี่ยวของไมมีหมึก
พิมพเหลืออยู ตลับหมึกขาดหายไป เสียหาย หรือไมสามารถใชงานไดกับเครื่อง

6 ไฟแสดงสถานะหัวพมิพ: ไฟแสดงสถานะหัวพิมพจะติดเปนสีเหลืองขณะที่เครื่องพิมพกําลังทําการดูแลรักษา
ปรับตําแหนงหัวพิมพหรอืปรับตั้งสี ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพจะกะพริบเมื่อหัวพิมพหายไป เสียหาย
หรือไมสามารถใชงานไดกับเครื่อง เพ่ือแสดงวาหัวพิมพใดมีปญหา ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพสองดวงที่
ตรงกับสีท่ีใชกับหัวพิมพท่ีมีปญหาน้ันจะกะพริบดวยเชนกนั

บท 1
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2 การพิมพแบบพื้นฐาน
สวนน้ีจะอธบิายวิธีใสวสัดุพิมพลงในถาดกระดาษ เปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ และพิมพจากคอมพิวเตอร
ของคุณ

ถาดกระดาษ
เครื่องพิมพมีถาดสองถาดสําหรับกระดาษและวัสดุพิมพอื่นๆ:

• ถาดปอนกระดาษหลกั: ถาดปอนกระดาษหลักใสวัสดุพิมพไดหลายแผนและปอนทีละแผนโดย
อัตโนมติัเพ่ือการพิมพ เฉพาะวัสดุพิมพที่บางและโคงงอไดเทานั้น ที่สามารถใสไวในถาดนี้ เนื่องจาก
วสัดุพิมพจะตองโคงงอเมื่อเลือ่นเขาในเครื่องพิมพจากถาดนี้

• ถาดกระดาษชนดิพเิศษ: ถาดกระดาษชนิดพิเศษนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับวัสดุพิมพที่หนา
และโคงงอไดนอยกวา กระดาษจากถาดนี้จะถูกปอนเขาสูเคร่ืองพิมพโดยตรง โดยไมโคงงอ เมื่อคุณ
ใชถาดนี้ ใหตรวจดูวามีพ้ืนที่ดานหลังเครื่องพิมพเหลือพอเทากับความยาวของวัสดุพิมพที่คุณกําลัง
ใชพิมพ ใสวัสดุพิมพในถาดน้ีครั้งละหนึ่งแผน และตองแนใจวาวัสดุพิมพมคีวามหนาไมเกิน 0.7
มม.

วัสดุพิมพใดๆ ทีส่ามารถใชในถาดปอนกระดาษหลักไดจะสามารถใชในถาดกระดาษชนิดพิเศษเชนกัน
อยางไรก็ตาม ไมควรใสวัสดุพิมพบางชนิดท่ีใชไดในถาดกระดาษชนิดพิเศษลงในถาดปอนกระดาษหลัก

เคลด็ลบั ใชถาดกระดาษชนิดพิเศษสําหรับการพิมพงานบนกระดาษน้ําหนักเบา และยืดหยุนไมกี่
แผนเมื่อคุณตองการเลี่ยงการเปลี่ยนปกกระดาษในถาดกระดาษหลัก

ตารางดานลางนี้สรปุความแตกตางระหวางถาดสื่อพิมพสองถาด พรอมใหแนวทางวิธีตัดสินใจเลือกถาดที่
จะใชสําหรับงานพิมพเฉพาะ

คณุสมบตัิ ถาดปอนกระดาษหลัก ถาดกระดาษชนดิพเิศษ

ปอนกระดาษ กระดาษหลายแผน กระดาษแผนเดียว

ทางเดินกระดาษ ทางเดนิกระดาษโคง ทางเดินกระดาษแนวตรง

วัสดุพิมพ บาง, ยดืหยุน บางและหนา (ไมเกิน 0.7 มม.)

การจัดวางวัสดุพิมพ ดานทีจ่ะพิมพควํ่าลง ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

ขนาดกระดาษทีร่องรับได 7.6 x 12.7 ซม. ถึง 33 x 48.3 ซม.

(3 x 5 นิ้วถึง 13 x 19 นิ้ว)

7.6 x 12.7 ซม. ถึง 33 x 111.8 ซม.

(3 x 5 นิ้วถึง 13 x 44 น้ิว)

ใชคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือกําหนดวาจะใชถาดใดสําหรับใสวัสดุพิมพแตละชนิด

วสัดพุมิพ ถาดปอนกระดาษหลกั ถาดกระดาษชนดิพเิศษ

ภาพถาย Inkjet และกระดาษธรรมดา
ตัวอยาง: กระดาษ HP Advanced Photo
กระดาษ HP Professional Satin Photo
โบรชัวร ภาพถาย กระดาษอิงคเจ็ตและกระดาษ
ธรรมดา

แนะนําใหใช รองรับได

Digital Fine Art Paper <220 แกรม
ตัวอยาง: Photo rag

รองรับได แนะนําใหใช

Digital Fine Art Paper >220 แกรม ไมรองรับ แนะนําใหใช

การพิมพแบบพืน้ฐาน 9
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วัสดพุิมพ ถาดปอนกระดาษหลกั ถาดกระดาษชนิดพเิศษ

ตัวอยาง: กระดาษอัดลายผา Photo ragกระดาษ
สีนํ้า

วัสดพุิมพใดๆ ทีห่นาเกนิ 0.7 มม. ไมรองรับ ไมรองรับ

หมายเหตุ คุณไมจําเปนตองนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษหลักกอนที่จะใชถาดกระดาษ
ชนิดพิเศษ

โปรดดู เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืนๆ ที่เหมาะสม สําหรับคําอธิบายของกระดาษแตละชนิดที่ใชกับ
เครื่องพิมพนี้

เลือกกระดาษหรอืวัสดพุมิพอื่นๆ ทีเ่หมาะสม
สําหรับรายชื่อกระดาษ Inkjet ของ HP หรือหากตองการสั่งซือ้วัสดุสําหรับพิมพ ไปที่:

• www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
• www.hp.com/eur/hpoptions (ยุโรป)
• www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
• www.hp.com/paper (เอเชีย/แปซิฟก)

หมายเหตุ กระดาษ HP Premium และ HP Premium Plus Photo ไมไดรับการรองรับใน
เครื่องพิมพนี้

เพ่ือใหไดงานพิมพที่ดีท่ีสุดและคงทนที่สุดจากเครื่องพิมพ ใหเลือกใชกระดาษคุณภาพสูงเหลานี้

วิธกีารพมิพ ใชกระดาษหรอืวัสดพุมิพนี้

งานคุณภาพสูง คงทน และงานพิมพแบบขยาย กระดาษ HP Professional Satin Photo
กระดาษ HP Advanced Photo (กระดาษน้ีมีลักษณะผิวหลายแบบ เชน
ผิวมันและผิวมนั-ดาน/ผิวมันเล็กนอย และกระดาษทกุแบบไมไดมีทกุขนาด
หรือมีในทุกประเทศ/ภูมิภาค)

การปรับตั้งสีและการปรับตําแหนงหวัพิมพ กระดาษ HP Advanced Photo - Glossy (แบบมัน)

ภาพถายแบบธรรมดาจากอีเมลและเว็บ กระดาษธรรมดา

เอกสารขอความ ภาพราง และหนาทดสอบ กระดาษธรรมดา

ขอมลูสาํคัญ: จดัเก็บกระดาษไวในบรรจุภัณฑเดิมหรือในถุงพลาสติกที่ปดไดเพ่ือปองกันการมวนงอของ
กระดาษ ซึ่งจะทําใหไมมปีญหาในการปอนกระดาษ หามทิ้งวัสดุพิมพไวในถาดปอนกระดาษหลักเมือ่คุณ
ไมไดพิมพงาน เพราะวัสดุพิมพอาจมวนงอไดเมือ่ปลอยใหสัมผัสกับอากาศ

วสัดพุิมพชนดิพเิศษ
เครื่องพิมพสามารถพิมพงานไดบนวัสดุพิมพแบบพิเศษที่หลากหลายทั้งของ HP และยี่หออื่น การทดสอบ
กับกระดาษบางชนิดถูกแสดงไวในรายการนี้เพ่ือแสดงผลแบบพิเศษ

• HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper
• HP Hahnemühle Watercolor Paper
• HP Aquarella Art Paper

บท 2
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• HP Artist Matte Canvas
• Photo rag

วัสดุพิมพบางประเภทอาจไมมีในทุกประเทศ/ภมูิภาค ควรตรวจสอบกับผูจําหนายวัสดุพิมพในพื้นที่

คาํเตอืน หามใสวัสดุพิมพที่มคีวามหนาเกิน 0.7 มม. เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับเครื่องพิมพ
ได

ขนาดที่รองรบั
HP Photosmart รองรับกระดาษที่มขีนาดท่ีหลากหลาย รวมถึง:

ประเภทกระดาษ ขนาด

ระบบเมตริก 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแท็บ) Panorama 10 x 30 ซม., 13 x 18 ซม., A3, A4, A5, A6, B4, B5, E

ระบบอิมพีเรียล บัตรดัชนี 3 x 5 ถงึ 5 x 8 น้ิว, 3.5 x 5  ถึง 12 x 12 นิ้ว, 4 x 6 น้ิว (มีหรือไมมีแท็บ), Panorama 4 x 10 น้ิวถึง
4 x 12 น้ิว, 13 x 19 น้ิว (B+)

สหรัฐอเมริกา Letter, Legal, Executive, Tabloid

ญี่ปุน L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki

ซองจดหมาย ซองจดหมายเบอร 10, A2, C6, DL

ปายประกาศ ไมเกนิ 13 x 44 น้ิว

หมายเหตุ เม่ือตองการเรียนรูวิธีพมิพแบนเนอร โปรดไปยัง Resource Center (ศูนยรวมทรัพยากร) บนเว็บไซต
HP Professional Photography ที ่www.hp.com/go/prophoto เลือกประเทศของคุณทีด่านบนสดุของหนา

คาํเตอืน หามใสวัสดุพิมพที่มคีวามหนาเกิน 0.7 มม. เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับเครื่องพิมพ
ได

พมิพจากถาดปอนกระดาษหลัก
หากตองการเรียนรูชนิดของวสัดุพิมพที่สามารถใสลงในถาดปอนกระดาษหลัก โปรดดู ถาดกระดาษ

คาํเตอืน หามใสกระดาษอัดลายผาหรือวัสดุพิมพจําพวกสื่อดิจิตอลที่หนาเกนิ 220 แกรมลงในถาด
ปอนกระดาษหลัก เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพและวัสดุพิมพชํารดุเสียหายได ใชถาดกระดาษชนิด
พิเศษแทน

หมายเหตุ เมื่อตองการพิมพจากถาดปอนกระดาษหลัก ตองปดถาดกระดาษชนิดพิเศษ

การพมิพจากถาดปอนกระดาษหลกั

1. ใหนําถาดรับกระดาษออกโดยใชมอืจับทั้งสองขางของถาดและเลือ่นออกเขาหาตัวคุณ จากนั้น คุณจะ
สามารถใชงานถาดปอนกระดาษหลักนี้ได

พมิพจากถาดปอนกระดาษหลัก 11
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1 ถาดปอนกระดาษหลัก

2 ถาดรับกระดาษออก

2. เลื่อนตัวปรบัความกวางและความยาวกระดาษออกไปจนสุดเพ่ือใหใสกระดาษไดสะดวก
3. ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลัก

a. เพ่ือความสะดวกในการใชงานหรอืการใสวัสดุพิมพท่ีมขีนาดใหญกวาปกติ ใหยืดถาดปอน
กระดาษหลักออกโดยบบีที่ตัวปลดล็อคถาดปอนกระดาษหลักและดึงถาดเขาหาตัว

เคลด็ลบั คุณสามารถนําถาดออกจากเครื่องพิมพไดถาจําเปน โดยใชมือจับทั้งสองขางของ
ถาดและดึงเขาหาตัวของคุณ

b. วางตั้งกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก ในแนวตัง้ และคว่าํหนาทีต่องการพิมพลง จัดแนว
กระดาษใหชิดขอบดานขวาของถาดและชิดกับตัวกั้นกระดาษท่ีดานหลังของถาด ตรวจสอบวาต้ัง
กระดาษไมสูงเกินกวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางกระดาษ

c. ถาคุณดึงหรือนําถาดปอนกระดาษหลักออกเพื่อใสกระดาษ ใหดันแกนรองรับของถาดปอน
กระดาษหลักใหชิดกับปลายกระดาษโดยการบบีตัวปลดล็อคและดันแกนรองรับ จากนั้นดันถาด
กลับเขาไปในเครื่องพิมพจนกวาจะเขาที่ ควรปรบัความยาวของถาดปอนกระดาษหลกั และใส
ถาดกลบัเขาสูเครื่องพมิพกอนทีจ่ะปรบัตวัปรบัความยาวและความกวางกระดาษ ถาไมเชนนัน้จะ
เกดิปญหากระดาษตดิ

บท 2
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4. ปรับตัวกั้นความกวางและความยาวกระดาษเพื่อใหตัวกั้นอยูชิดขอบกระดาษ

5. ตรวจสอบวากระดาษถูกวางไวเรียบเสมอกันในถาด
6. ใสถาดรับกระดาษออกกลับเขาที่ หากคุณกําลังพิมพบนกระดาษท่ีใหญเกิน 21.6 x 28 ซม. ใหดึง

แกนรองรับของถาดรับกระดาษออกโดยการใชมือขางหนึ่งจับที่ถาดรับกระดาษออกและใชมืออีกขาง
ดึงแกนรองรับออกมา พลิกท่ีจับกระดาษขึ้น

1 แกนรองรับของถาดรับกระดาษออก

2 ท่ีจับกระดาษ

7. ในไดรเวอรเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือกประเภทของกระดาษที่ตรงกับประเภทของ
วัสดุพิมพท่ีคุณใสลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอรเครื่องพิมพ โปรดดู พิมพจาก
โปรแกรมซอฟตแวร
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8. ตรวจสอบใหแนใจวา ไดต้ังคา Paper Source (ถาดปอนกระดาษ) (Windows) หรือ Source
(ตนทาง) (Mac) ในไดรเวอรเครื่องพิมพไวที่ Main tray (ถาดปอนกระดาษหลัก) หรือ
Automatically Select (เลือกอัตโนมัติ) เพ่ือใหเครื่องพิมพดึงวัสดุพิมพจากถาดกระดาษหลัก

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือก Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไดรเวอรจะต้ัง Paper Source
(ถาดปอนกระดาษ) (Windows) หรือ Source (ตนทาง) (Mac) เปนถาดกระดาษที่แนะนํา
สําหรับวัสดุพิมพบางประเภท คุณอาจแทนที่การตั้งคาถาดปอนกระดาษที่แนะนํา อยางไรก็ดี หาก
สัญลักษณคําเตือนสีเหลืองปรากฏ (Windows) หรือไดรเวอรไมอนุญาตใหเลือกสิ่งนั้น (Mac)
ใหใชถาดกระดาษชนิดพิเศษแทนเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องพิมพหรือคุณภาพ
การพิมพไมดี โปรดดู พิมพจากถาดกระดาษชนิดพิมพ (ปอนกระดาษแผนเดียว) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการพิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษ

9. สงงานพิมพของคุณจากคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ถาคุณกําลังใชกระดาษมนัที่ไมใชยี่หอ HP ในถาดปอนกระดาษหลัก และเครื่องพิมพไม
ปอนกระดาษหรือปอนกระดาษเขาคร้ังละหลายแผน ใหพยายามลดจํานวนแผนกระดาษในถาดปอน
กระดาษหลักลงใหเหลือ 20 แผน หรือใชถาดกระดาษชนิดพิเศษเพ่ือพิมพครั้งละหนึ่งแผน

พมิพจากถาดกระดาษชนดิพมิพ (ปอนกระดาษแผนเดยีว)
เมื่อตองการเรยีนรูชนิดของวัสดุพิมพท่ีสามารถใสลงในถาดกระดาษชนิดพิเศษ โปรดดู ถาดกระดาษ

แนะนําวากอนท่ีคุณจะพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดพิเศษที่มรีาคาสงู ควรลองใชถาดกระดาษชนิดพิเศษ
กอนโดยการใสกระดาษธรรมดาหนึ่งแผนและทําการพิมพภาพหรือเอกสาร

หมายเหตุ คุณไมจําเปนตองนําวัสดุพิมพออกจากถาดปอนกระดาษหลักออกกอนท่ีจะใชถาดกระดาษ
ชนิดพิเศษ

การพมิพจากถาดกระดาษชนิดพเิศษ

1. ตรวจสอบวามีพ้ืนที่ดานหลงัเคร่ืองพิมพเพียงพอสําหรับใหกระดาษเลือ่นเขาออกผานชองใสกระดาษ
ดานหลัง พ้ืนที่วางดานหลังเครื่องพิมพควรมีพ้ืนที่เทากับความยาวของกระดาษที่คุณกําลังพิมพ

หมายเหตุ หามใสกระดาษลงในชองรับกระดาษดานหลัง

2. เลื่อนถาดกระดาษชนิดพิเศษลง
ไฟ Resume (กลับสูการทํางาน) จะกะพริบในขณะที่เครื่องพิมพยกชุดหัวพิมพข้ึนเพ่ือเตรียมพิมพ
จากถาดกระดาษชนิดพิเศษ เมื่อไฟ Resume (กลับสูการทํางาน) หยุดกะพริบ คุณจะสามารถใสวัสดุ
พิมพลงในถาดได

1 ถาดกระดาษชนิดพิเศษ (ปอนกระดาษแผนเดียว)
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3. ดึงแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกโดยการจับถาดดวยมอืขางหน่ึงและดึงแกนรองรับดวยมอือีก
ขางหนึ่ง พลิกท่ีจับกระดาษที่อยูปลายแกนรองรับของถาดรับกระดาษออกขึ้นเพ่ือปองกันกระดาษ
หลน

1 แกนรองรับของถาดรับกระดาษออก

2 ท่ีจับกระดาษ

4. ใสกระดาษหนึ่งแผน และจดัวางในแนวตั้ง โดยใหดานทีจ่ะพิมพหงายขึ้น และใสลงในถาดกระดาษ
ชนิดพิเศษ ปอนวัสดุพิมพเขาเครื่องพิมพโดยใหขอบดานหลงัของวัสดุพิมพ (ขอบที่อยูใกลตัวคุณมาก
ที่สุด) อยูในแนวเสนประสีขาวบนถาด จัดใหขอบขวาของวัสดุพิมพชิดกับขอบทีย่กขึ้นของถาด และ
ไมชิดกับดานขางของเคร่ืองพิมพ การจัดแนววัสดุพิมพไมถูกตองอาจทําใหกระดาษยับบดิเบี้ยวหรอื
เกิดปญหาการพิมพอื่น รวมท้ังปญหากระดาษติด

1 ถาดกระดาษชนิดพิเศษ (ปอนกระดาษแผนเดียว)

สําหรับวัสดุพิมพขนาดใหญ ตัววัสดุพิมพจะยื่นออกมาจากชองรับกระดาษดานหลังของเครื่องพิมพ

ขอมลูสาํคญั: หากคุณกําลังพิมพบนกระดาษอัดลายผา หรือวัสดุพิมพที่มวนงอเล็กนอย ใหเปดฝา
ครอบดานบนเพื่อตรวจสอบวา วัสดุพิมพถูกปอนสูดานใตลูกกลิ้งอยางไมติดขัด และตองแนใจวาได
ปดฝาครอบลงอีกครั้งแลว
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1 ลูกกลิ้ง

ขอมลูสาํคญั: หากวัสดุพิมพไมเรียบพอสําหรับการพิมพ อาจเกิดปญหากระดาษติดได หากตองการ
รีดวัสดุพิมพหน่ึงแผนใหเรียบกอนพิมพ ใหใสวัสดุพิมพนั้นลงในถุงพลาสติกและคอยๆ มวนกลับใน
ทิศทางตรงขามกับดานท่ีมวนงอ

5. กดปุม  บนเครื่องพิมพ

6. ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือกประเภทของกระดาษที่ตรงกับประเภทของ
วัสดุพิมพที่คุณใสลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอรเครื่องพิมพ โปรดดู พิมพจาก
โปรแกรมซอฟตแวร

7. ตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคา Paper Source (ถาดปอนกระดาษ) (Windows) หรือ Source
(ตนทาง) (Mac) ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพไวท่ี Specialty media tray (ถาดกระดาษชนิดพิเศษ)
เพ่ือใหเครื่องพิมพปอนวัสดุพิมพจากถาดนั้น

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือก Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไดรเวอรจะต้ัง Paper Source
(ถาดปอนกระดาษ) (Windows) หรือ Source (ตนทาง) (Mac) เปนถาดกระดาษที่แนะนํา
สําหรับวัสดุพิมพบางประเภท (เชนกระดาษภาพถาย ที่อาจใชการปอนกระดาษแผนเดียวไมบอย
นัก) ตนทางที่แนะนําคือ ถาดปอนกระดาษหลักแมคุณจะสามารถใสวัสดุพิมพเหลานั้นในถาด
กระดาษชนิดพิเศษ เมือ่คุณตองการพิมพบนวัสดุพิมพเหลานี้จากถาดกระดาษชนิดพิเศษ คุณจะ
ตองแทนที่การตั้งคาถาดปอนกระดาษที่แนะนํา

8. สงงานพิมพของคุณจากคอมพิวเตอร
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พมิพจากโปรแกรมซอฟตแวร
โปรดปฏบิัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อพิมพภาพถายหรือเอกสารดวยการใชการตั้งคาเครือ่งพิมพพ้ืนฐาน
เมื่อตองการปรับเปลี่ยนการตั้งคา โปรดดู เปล่ียนคาการพิมพ เมือ่ตองการใชการตั้งคาการจัดการสีข้ันสูง
ข้ึน โปรดดู การจัดการสี

เมือ่ตองการพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชนั (Windows)

1. แนใจวาไดใสกระดาษอยางถูกตองแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ คลิก Print (พิมพ)
3. เลือก HP Photosmart Pro B8800 series เปนเคร่ืองพิมพ ถาคุณต้ังคา HP Photosmart Pro

B8800 series ใหเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตนแลว คุณสามารถขามขั้นตอนนี้ไปได
HP Photosmart Pro B8800 series จะถูกเลือกไวแลว

4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุมนี้อาจ
ถูกเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ

5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานการพิมพของคุณโดยใชคุณลักษณะท่ีมอียูในแถบ Advanced
(ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคลด็ลบั คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณไดงายๆ โดยการเลือกงาน
พิมพที่ไดกําหนดไวแลวบนแถบ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกชนิดของงาน
พิมพในกลอง Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คาดีฟอลตสําหรับงานพิมพประเภทนั้น
จะถูกกําหนดไวแลวและสรุปบนแถบ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) หากจําเปน คุณ
สามารถปรับการตั้งคาไดที่น่ี หรือเปลี่ยนแปลงบนแถบอื่นๆ ในกลองโตตอบ Properties
(คุณสมบติั)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกลองโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
7. คลิก Print  (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

เมือ่ตองการพมิพจากซอฟตแวรโปรแกรม (Mac OS X v10.4)

1. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)
กลองโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น ซึง่สามารถเลือกขนาดกระดาษ แนว
การพิมพ และปรับกระดาษได

2. ตรวจสอบวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพที่เลือกไว
3. ระบุแอททริบิวตของหนา:

• เลือกขนาดกระดาษ
• เลือกแนวการวางกระดาษ
• ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

4. คลิก OK (ตกลง)
5. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Print (พิมพ)

กลองโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้นพรอมกับบานหนาตาง Copies & Pages (สําเนาและ
หนา) จะเปดข้ึนมา
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6. เปล่ียนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนูใหเหมาะสมกับงานของคุณ

หมายเหตุ เมื่อทําการพิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับประเภทกระดาษและการเพิ่ม
คุณภาพภาพถายที่ถูกตอง

7. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

เมือ่ตองการพมิพจากซอฟตแวรโปรแกรม (Mac OS X v10.5)

1. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Print (พิมพ)
กลองโตตอบPrint (พิมพ) จะปรากฏขึ้น

2. ตรวจสอบวา HP Photosmart เปนเครื่องพิมพท่ีเลือกไว
3. ระบุแอททริบิวตของหนา:

• เลือกขนาดกระดาษ
• เลือกแนวการวางกระดาษ
• ใสเปอรเซน็ตการปรับขนาด

4. หากตองการเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ เชน ประเภทกระดาษ ใหเลือกตัวเลือกจากเมนูปอปอัพ
Application (แอพพลิเคชัน) ที่ดานลางของกลองโตตอบ

หมายเหตุ เมื่อทําการพิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับประเภทกระดาษและการเพิ่ม
คุณภาพภาพถายที่ถูกตอง

5. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

เปลี่ยนคาการพมิพ
อานขอมูลในสวนนี้เพ่ือเรียนรูเรื่องการตั้งคาพิมพที่นํามาใชไดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คุณยังสามารถ
ปรับคาการพิมพในปล๊ักอินการพิมพ HP Photosmart Pro print สําหรับ Adobe Photoshop 7, CS
และ CS2 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใชปลั๊กอินการพิมพ HP Photosmart Pro print สําหรับ
Adobe Photoshop® (เวอรชัน 7.0, CS และ CS 2 เทานั้น)

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัไดรเวอรเครือ่งพมิพ HP  โปรดดูวธิีใชบนหนาจอ:

• Windows: คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในทาสกบาร Windows แลว
จึงคลิก Launch/Show HP Solution Center (เร่ิมใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP)
คลิก Help (วิธีใช) จากตัวเลือกที่ดานลางของโฮมเพจของ HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP) ในพื้นที ่Additional Resources (แหลงทรัพยากรเพิ่มเติม) ช้ีไปท่ี
Documents (เอกสาร) แลวเลือก Onscreen Guide (คูมอืบนหนาจอ) และในกลองโตตอบการ
พิมพ ใหคลกิขวาที่ตัวเลือกหนึ่งและคลิกที่กลอง What's This? (น่ีคืออะไร?) เพ่ือดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนั้น

• Mac: เลือก Help (วิธีใช) Mac Help (วิธีใช Mac) ใน Finder (คนหา) แลวเลือก Library
(ไลบรารี) HP Product Help (วิธีใช HP Product)
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เลอืกตวัเลอืกคณุภาพงานพิมพ

การเลอืกคณุภาพงานพมิพ (Windows)

1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
2. คลิกแท็บ Features (คุณสมบติั)
3. จากรายการแบบดึงลง Print quality (คุณภาพงานพิมพ) ใหเลือกการตั้งคาความเร็วและคุณภาพที่

เหมาะสมสําหรับโครงการของคุณ:
• Fast Draft (รางแบบเร็ว): พิมพดวยความเร็วสูงสุดในการพิมพที่มกีารใชหมกึประหยัดที่สุด
• Normal (ปกติ): ทําใหเกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหวางคุณภาพและความเร็วการพิมพ การตั้งคา

นี้เหมาะสําหรับเอกสารสวนใหญ
• Best (ดีที่สุด): ทําใหไดงานพิมพคุณภาพสูง
• Maximum dpi (dpi สูงสุด) : ทําใหไดภาพคุณภาพสูง มีความคมชัด แตใชเวลาพิมพนานกวา

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพแบบ Best (ดีที่สุด) และใชเน้ือที่ดิสกขนาดใหญ เมือ่ตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจับคูสแีละรายละเอียดในภาพถาย ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo เมือ่
ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพแบบ dpi สูงสุด

การเลอืกคณุภาพงานพมิพ (Mac)

1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกหนาตาง Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ)
3. คลิกแถบ Paper (กระดาษ)
4. จากเมนู Quality (คุณภาพ) เลือกคาความเร็วและคุณภาพท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับโปรเจ็กตของคุณ

• Fast Draft (รางแบบเร็ว): พิมพที่ความเร็วการพิมพสูงสุด
• Normal (ธรรมดา) : ทําใหเกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหวางคุณภาพและความเร็วการพิมพ การ

ต้ังคานี้เหมาะสําหรับเอกสารสวนใหญ
• Best (ดีที่สุด) : ทําใหไดงานพิมพคุณภาพสูง
• Maximum dpi (dpi สูงสุด) : ทําใหไดภาพคุณภาพสูง มีความคมชัด แตใชเวลาพิมพนานกวา

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพแบบ Best (ดีที่สุด) และใชเน้ือที่ดิสกขนาดใหญ

การตั้งคาชนิดกระดาษ
การตั้งคาชนิดกระดาษใหเปนคาดีฟอลตสําหรับการพิมพนั้นข้ึนอยูกับช็อตคัตการพิมพที่คุณเลือก หาก
คุณพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ คุณสามารถเปลี่ยนประเภทกระดาษจากกลองโตตอบ Printer
Properties (คุณสมบติัเครื่องพิมพ)

วธิกีารเลอืกชนดิกระดาษเฉพาะ (Windows)

1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
2. คลิกแถบ Features (คุณลักษณะ)
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3. เลือกประเภทกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) หากไมมีกระดาษใน
ประเภทท่ีใสอยูในรายการ ใหเพ่ิมประเภทกระดาษที่กําหนดเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เพ่ิมประเภทกระดาษที่กําหนดเอง โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือก Paper Type (ประเภทกระดาษ) ไดรเวอรจะต้ัง Paper Source
(ถาดปอนกระดาษ) ใหเปนถาดกระดาษที่แนะนํา ข้ึนอยูกับประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช การ
แทนที่ Paper Source (ถาดปอนกระดาษ) ที่แนะนํา อาจทําใหเครื่องพิมพหรือวัสดุพิมพเสีย
หาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถาดกระดาษ

4. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

วธิีเลอืกชนดิกระดาษเฉพาะ (Mac)

1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกหนาตาง Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ)
3. คลิกแถบ Paper (กระดาษ)
4. ในเมนูปอปอัพ Paper Type (ประเภทกระดาษ) คลิกชนิดกระดาษที่เหมาะสม

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกประเภทกระดาษ ไดรเวอรจะต้ัง Source (ตนทาง) เปนถาดกระดาษที่
แนะนําโดยอัตโนมัติ ข้ึนอยูกับประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช การแทนที่การตั้งคา Source (ตน
ทาง) อาจทําใหเครื่องพิมพหรือวัสดุพิมพเสียหาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ถาดกระดาษ

5. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ)

เลอืกถาดปอนกระดาษ
เครื่องพิมพมถีาดปอนกระดาษ 2 ถาดตอไปน้ี

• ถาดปอนกระดาษหลัก
• ถาดกระดาษชนิดพิเศษ

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกประเภทกระดาษ ไดรเวอรจะต้ัง Paper Source (ถาดปอนกระดาษ)
(Windows) หรือ Source (ตนทาง) (Mac) เปนถาดกระดาษที่แนะนําโดยอตัโนมัติ ข้ึนอยูกับ
ประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช การแทนที่การตั้งคา Paper Source (ถาดปอนกระดาษ) หรือ
Source (ตนทาง) ที่แนะนําอาจทําใหเครื่องพิมพหรือวัสดุพิมพเสียหาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดู ถาดกระดาษ

การเลอืกถาดปอนกระดาษ (Windows)

1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
2. คลิกแถบ Features (คุณลักษณะ)
3. เลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งจากรายการแบบดึงลง

• Automatically Select (เลือกอัตโนมติั): พิมพจากถาดปอนกระดาษหลัก
• Main tray (ถาดปอนกระดาษหลัก): พิมพจากถาดปอนกระดาษหลัก
• Specialty media tray (ถาดกระดาษชนิดพิเศษ): พิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษ
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วธิกีารเลอืกถาดปอนกระดาษ (Mac)

1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกหนาตาง Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ)
3. ในเมนูปอปอัพ Source (ตนทาง) ใหคลิกหนึ่งในตัวเลอืกตอไปนี้:

• Main tray (ถาดปอนกระดาษหลัก): พิมพจากถาดปอนกระดาษหลัก
• Specialty media tray (ถาดกระดาษชนิดพิเศษ): พิมพจากถาดกระดาษชนิดพิเศษ

พิมพแบบสีเทา
คุณสามารถพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบสีเทาจากภาพถายขาวดําได

วธิกีารพมิพแบบสเีทา (Windows)

1. เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
2. คลิกแท็บ Color (สี) แลวคลิก Print in Grayscale (พิมพแบบสีเทา) ในพื้นที่ Color

Options (ตัวเลือกสี)

หมายเหตุ การตั้งคา Print in Grayscale (พิมพแบบสีเทา) ไมสามารถใชงานไดหากชอง
Color management (การจัดการสี) บนแท็บเดียวกันถูกต้ังไวที่ Application Managed
Colors (สีที่จัดการโดยแอพพลิเคชัน) เมื่อตองการเปดใชการพิมพแบบโทนสีเทา ใหเลือกโครง
สรางการจัดการสีในเครื่องพิมพ (ColorSmart/sRGB หรือ Adobe RGB) สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการต้ังคาการจัดการส ีโปรดดู การจัดการสี

3. ในรายการ Print in Grayscale (พิมพแบบสีเทา) เลือกหนึ่งในรายการตอไปนี้:
• Composite gray (องคประกอบสีเทา)
• Gray inks only (เฉพาะหมกึสีเทา)

4. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

วธิกีารพมิพแบบสเีทา (Mac)

1. เปดกลองโตตอบ Print (พิมพ)
2. เลือกบานหนาตาง Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ)
3. คลิกแท็บ Paper (กระดาษ)
4. ในเมนูปอปอัพ Color (สี) เลือก Grayscale (โทนสีเทา)
5. คลิกแท็บ Color Options (ตัวเลือกสี) และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้:

• Composite gray (องคประกอบสีเทา)
• Gray inks only (เฉพาะหมกึสีเทา)

6. เลือกการตั้งคาพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ)

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาสีในไดรเวอรของเครื่องพิมพ โปรดดู การจัดการสี
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การตัง้คาดฟีอลตการพมิพ
ถาคุณพิมพภาพถายหรือเอกสารดวยกระดาษชนิดเดียวกันและที่มขีนาดเทากันอยูเสมอ คุณสามารถตั้ง
คาดีฟอลตการพิมพหรือต้ังคาทั้งหมดไวกอนได

วธิีการเปลีย่นการตั้งคาดฟีอลตการพมิพ (Windows)

1. คลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor ท่ีดานขวาของทาสกบารของ Windows แลวเลือก
Launch/Show HP Solution Center (เร่ิมใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP) เพ่ือเปด
โฮมเพจของ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

2. คลิก Settings (การตั้งคา) ที่ดานลางของโฮมเพจ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 
3. คลิก Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ) ในพื้นท่ี Print Settings (การตั้งคาพิมพ)
4. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

วธิกีารสรางรปูแบบคาเริม่ตน (Mac)

1. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ คลิก Print (พิมพ)
2. เลือกการตั้งคาในแตละหนาตางที่คุณตองการใชงานเปนประจํา
3. ในเมนู Presets (รูปแบบการตั้งคาลวงหนา) เลือก Save as (บนัทึกเปน)
4. พิมพช่ือของรูปแบบการตั้งคาลวงหนานี้ แลวคลิก OK (ตกลง)

กําหนดให HP Photosmart Pro B8800 series เปน
เครื่องพมิพดฟีอลต

Windows

1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกท่ี Start (เริ่มตน) จากนั้นคลิก Control Panel  (แผงควบ
คุม)

2. เปด Printers (เครื่องพิมพ) (Windows Vista) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร) (Windows XP)

3. คลิกขวาที่ไอคอน HP Photosmart printer (เครื่องพิมพ HP Photosmart) แลวคลิก Set as
Default Printer (ต้ังเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน)

Mac

1. ใน System Preferences (ลักษณะท่ีตองการของระบบ) คลิก Print & Fax (พิมพและสงโทร
สาร) แลวคลิก Printing (การพิมพ)

2. เลือกตัวเลือกจากเมนูปอปอัพ Selected printer in Print Dialog (เครื่องพิมพที่เลือกไวในกลอง
โตตอบพิมพ)

บท 2
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3 การจดัการสี
สวนน้ีแสดงขอมลูพื้นฐานบางอยางเก่ียวกับการใชการจัดการสีดวย HP Photosmart Pro B8800
series สําหรับขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสี โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

หมายเหตุ ในคูมอืผูใชนี้ ซอฟตแวรเครือ่งพิมพ หมายถึงซอฟตแวร HP Photosmart ที่อยูในซีดีที่
ไดรับมาพรอมกับเครื่องพิมพ ไดรเวอรเครือ่งพมิพ เปนสวนหนึ่งของซอฟตแวรเครื่องพิมพท่ีใชควบ
คุมเครื่องพิมพ

การจัดการสีคอือะไร?
การจัดการสีสงผลกับวิธีการพิมพสีในภาพถายของคุณ เพราะวาเครื่องพิมพ ซอฟตแวรปรับแตงภาพ
ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณเกี่ยวกับภาพ เชน กลองถายภาพ สแกนเนอร และจอภาพ ทั้งหมดนี้จะใหสี
ออกมาแตกตางกัน กลยุทธในการจัดการสีทีคุ่ณเลือกจะสงผลตอความเที่ยงตรงในการพิมพสี

การจัดการสีนี้ข้ึนอยูกับปริภมูสิ1ี อุปกรณแสดงภาพสวนมากใชปริภมูสิี RGB2ในขณะที่เครื่องพิมพท่ัวไป
ใชปริภูมิสี CMYK3 ความแตกตางระหวางปริภมูิสีทั้งสองแบบสามารถทําใหภาพถายท่ีพิมพออกมาดู
แตกตางไปจากที่เห็นบนจอภาพอยางชัดเจน

การจัดการสีเปนเรื่องทีซ่บัซอนและการกลาวถึงโดยละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยูนอกเหนือขอบเขตของ
หนังสือเลมนี้ ซึง่มีการแสดงใหเห็นตัวอยางพื้นฐานเทานั้น สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูขอมูลประกอบที่
มาพรอมกับโปรแกรมซอฟตแวรปรับแตงภาพของบริษัทอื่น

เลอืกวธิีจดัการสี

ใชปล๊ักอินการพิมพ HP Photosmart Pro print
สําหรับ Adobe Photoshop® (เวอรชัน 7.0,
CS และ CS 2 เทาน้ัน)

ใชการจัดการสจีากแอพพลิเคชัน ใชการจัดการสีในเคร่ืองพิมพ

• การจัดการสีขั้นสงู

• ใชอัลกอริทมึของ Adobe Photoshop
เพื่อสรางงานพิมพความละเอียดสูง

• กลองโตตอบทีเ่พิม่ความคลองตัวกลอง
เดียวที่มคีาการจัดการสีทีถ่กูใชเปนประจํา

• การจัดการสีขั้นสูง

• ใชอัลกอริทึมของ Adobe Photoshop
เพื่อสรางงานพิมพความละเอียดสูง

• กลองโตตอบหลายกลองสําหรับคาการ
จัดการสีทัง้หมด

• การจัดการสีพืน้ฐาน

• ใชคาการจัดการสีสําหรับไดรเวอรของ
เคร่ืองพิมพ

เคลด็ลบั 1 คุณสามารถเปดใชคุณลักษณะการจัดการสีทั้งในไดรเวอรของเครื่องพิมพและใน
โปรแกรมซอฟตแวร เชน Adobe® Photoshop® การใชการแกไขทั้งสองพรอมกันนี้อาจทําใหไดผล
งานที่ไมเปนที่นาพอใจ ใหเลือกใชการจัดการสีในเครื่องพิมพหรือในแอพพลิเคชันอยางใดอยางหนึ่ง
แตหามเลือกใชทั้งสองแบบพรอมกัน

เคลด็ลบั 2 ปรับต้ังสีของครื่องพิมพเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวาเครื่องพิมพผลิตงานสีที่ถูกตองไมวาจะ
พิมพกี่ครั้ง โปรดดู ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ
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1 โมเดลทางคณิตศาสตรแบบสามมิติสําหรับจัดเรียงสี
2 ปริภูมิส ีRGB จะทําการสรางสีโดยการผสมสีแดง เขียว และนํ้าเงนิเขาดวยกัน เทคโนโลยีท่ีใชแสง (จอภาพ สแกนเนอร

หรือกลองดิจิตอล) ใชปริภูมิสีน้ี
3 ปริภูมิส ีCMYK ท่ีใชในอุตสาหกรรมการพิมพซ่ึงมีคุณสมบัติการดดูซับหมึกท่ีถูกพิมพบนกระดาษไดนอย CMYK ยอมา

จาก สีนํ้าเงนิ สีแดง สีเหลือง และดํา สท่ีีถูกใชในกระบวนการพิมพแบบสี่สี



ใชปลัก๊อินการพมิพ HP Photosmart Pro print สําหรับ
Adobe Photoshop® (เวอรชนั 7.0, CS และ CS 2 เทานัน้)

HP Photosmart Pro print plug-in สําหรับ Adobe Photoshop ชวยใหกระบวนการพิมพทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยใหสามารถจัดการสีไดอยางมืออาชีพ plug-in จะมีกลองโตตอบสวน
กลางสําหรับการจัดการสีและการตั้งคาพิมพอื่นๆ โดยกลองโตตอบนี้จะรวมคาจากไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
และกลองโตตอบ Print with Preview (พิมพพรอมแสดงตัวอยาง) ของ Adobe Photoshop ดังนั้น
คุณจะไมสับสนในการใชงานกลองโตตอบในแตละครั้งท่ีคุณพิมพ

ปลั๊กอินการพิมพ HP Photosmart Pro จะถูกติดต้ังโดยอัตโนมติัพรอมกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพหากคุณ
มี Adobe Photoshop (เวอรชัน 7.0, CS และ CS 2 เทานั้น) บนคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกนั

คําเตอืนสาํหรบัผูใช Adobe Photoshop CS3: ปลั๊กอินการพิมพ HP Photosmart Pro ไมมีอยู
ใน Photoshop CS3 HP และ Adobe ไดปรับปรุงงานการพิมพที่สรางขึ้นใน Photoshop CS3

หมายเหตุ Adobe Photoshop เปนผลิตภัณฑซอฟตแวรของผูจําหนายรายอื่น ที่ไมมมีาพรอมกับ
เครื่องพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสีโดยใชแอพพลิเคชัน โปรดดู ใชการจัดการสีจากแอพพลิเคชัน

การตดิตัง้ปลัก๊อินการพมิพ HP Photosmart Pro
ปลั๊กอินการพิมพ HP Photosmart Pro สําหรับ Adobe Photoshop จะถูกติดต้ังโดยอัตโนมัติพรอม
กับซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP Photosmart ถาคุณมี Adobe Photoshop บนคอมพิวเตอรเครื่องเดียว
กัน ถาคุณติดต้ัง Adobe Photoshop หลังการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ คุณจะสามารถติดต้ังปลั๊กอิน
การพิมพ HP Photosmart Pro ตางหากได

วธิีการตดิตั้งปลัก๊อนิการพมิพ HP Photosmart Pro (Windows)

1. ใสแผนซีดี HP Photosmart ในไดรฟซีดีรอม ของคอมพิวเตอร
2. คลิก Install More Software (ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ิมเติม)
3. เลือกPhotosmart Pro plug-in for Photoshop® (ปลั๊กอินการพิมพ Photosmart Pro

สําหรับ Photoshop®) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

วธิีการตดิตั้งปลัก๊อนิการพมิพ HP Photosmart Pro (Mac)

1. คลิกไอคอน HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) ใน Dock
2. คลิก Maintain Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ)
3. เลือกเครื่องพิมพจากรายการ แลวคลิก Select (เลือก) ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP จะปรากฏขึ้น
4. เลือกบานหนาตาง Photosmart Pro print plug-in for Photoshop® (ปลั๊กอินการพิมพ

Photosmart Pro สําหรับ Photoshop®) ทางดานซาย
5. คลิก Install Photosmart Pro print (ติดต้ัง Photosmart Pro print)

บท 3
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เริม่ปลั๊กอินการพิมพ HP Photosmart Pro
วธิเีริม่ใชงานปลัก๊อนิ

1. เปดภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop
2. เลือก File (ไฟล) ช้ีไปที่ Automate (อัตโนมติั) แลวคลิก Photosmart Pro print...
บริเวณแสดงตัวอยางงานพิมพในกลองโตตอบ Photosmart Pro print จะแสดงใหเห็นภาพปจจุบนัใน
ขนาดที่เปนสัดสวนจริงของภาพ ขอบกระดาษจะถูกแสดงเหมอืนกับที่จะปรากฏในงานพิมพ เมื่อตองการ
ปรับขนาดภาพ ใหคลิกและลากขอบ เมือ่ตองการเปลี่ยนตําแหนงภาพในหนา ใหคลิกภาพและลากไปยัง
ตําแหนงใหม เมื่อตองการพิมพภาพเพียงสวนเดียว ใหลากสวนน้ันออกจากขอบของหนา

ใชการจดัการสีจากแอพพลิเคชนั
การจัดการสีจากแอพพลิเคชันสามารถควบคุมไดดีกวาการจัดการสจีากเครื่องพิมพ แตก็มคีวามซบัซอน
สูงและมข้ัีนตอนที่มากขึ้นดวย

การจัดการสีในแอพพลิเคชันใชไฟลช่ือวาโปรไฟลอุปกรณ ICC (International Color Consortium)
โปรไฟล ICC จะอธิบายถึงชวงของสีของอุปกรณ สวนประกอบซอฟตแวรโปรแกรมของระบบจัดการสี
ของคุณจะใชโปรไฟลเหลานี้เพ่ือแปลงสีระหวางชวงของสีของแตละอุปกรณ การติดต้ังซอฟตแวร
HP Photosmart Pro B8800 series จะติดต้ังโปรไฟล HP ICC ในเครื่องพิมพโดยอัตโนมติั

เมือ่ตองการพิมพโดยใชคุณลกัษณะการจัดการสใีนแอพพลิเคชัน คุณตองเปลี่ยนการตั้งคาในไดรเวอร
ของเคร่ืองพิมพและในโปรแกรมปรับแตงภาพ นี่คือตัวอยางหน่ึงของงานพิมพทั่วไปท่ีใชการจัดการสีใน
แอพพลิเคชันใน Adobe Photoshop (เวอรชัน CS3 หรือ CS2) โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับ
โปรแกรมปรับแตงภาพของคุณสําหรับคําแนะนําทั้งหมดในการใชคุณลักษณะการจัดการสีของ
ผลิตภณัฑ

วธิกีารพมิพโดยใชการจดัการสีในแอพพลเิคชนั (การใช Photoshop CS3 หรอื CS2)

1. เปดภาพถายที่คุณตองการพิมพใน Adobe Photoshop
2. เลือก File (ไฟล) และคลิก Print (พิมพ) (CS3) หรือ Print with Preview (พิมพพรอมแสดง

ตัวอยาง) (CS2)
3. ใน Photoshop CS3: ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก HP Photosmart Pro B8800 series

จากรายการแบบดึงลง Printer (เครื่องพิมพ)
4. เลือก Color Management (การจัดการส)ี จากรายการแบบดึงลง
5. จากรายการแบบดึงลง Color Handling (การจัดการส)ี เลือก Photoshop Manages

Colors (สีที่จัดการโดยแอพพลิเคชัน) (CS3) หรือ Let Photoshop Determine Colors
(ให Photoshop กําหนดสีตางๆ) (CS2)

6. จากรายการแบบดึงลง Printer Profile (โปรไฟลเครื่องพิมพ) เลือกโปรไฟลเครื่องพิมพที่เหมาะสม
สําหรับกระดาษและหมกึที่คุณกําลังใช

7. จากรายการแบบดึงลง Rendering Intent (การปรับคา) เลือก Perceptual (การกําหนดตารางสี
โดยใชสีที่มีผลตอการมองเห็น) หรือ Relative (คาสัมพัทธ) สําหรับผูใชสวนใหญ HP ขอแนะนําให
เลือก Perceptual (การกําหนดตารางสโีดยใชสีที่มผีลตอการมองเห็น) และตัวเลือก Black Point
Compensation (การชดเชยจุดสีดํา)

8. คลิก Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) ต้ังคากระดาษสําหรับภาพปจจุบัน แลวคลิก OK (ตกลง)
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9. คลิก Print (พิมพ)

สาํหรบัผูใช Windows:

a. คลิก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
b. คลิก Color tab (แท็บสี)
c. เลือก Application Managed Colors (สีที่จัดการโดยแอพพลิเคชัน) จากรายการแบบดึง

ลง Color Management (การจัดการส)ี
d. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ) เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง

Paper Type (ประเภทกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)
e. คลิก OK (ตกลง)

สาํหรบัผูใช Mac:

a. เลือก Paper Type/Quality (ชนิดกระดาษ/คุณภาพ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
b. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Application Managed Colors (สีท่ีจัดการโดย

แอพพลิเคชัน) จากเมนูปอปอัพ Color (สี) แลว
c. เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากเมนูปอปอัพ Paper Type (ประเภทกระดาษ)

10. คลิก Print (พิมพ)

ใชการจัดการสีจากเครื่องพมิพ
เครื่องพิมพ HP Photosmart Pro B8800 series จะมีการจัดการสีภายในแบบอัตโนมัติซึง่งายตอการ
ต้ังคา การจัดการสีจากเครื่องพิมพจะใหผลที่นาประทับใจและนาพึงพอใจสําหรบัผูใชหลายคน

คุณสามารถเลือกระยะการต้ังคาชวงของสีของไดรเวอรเครื่องพิมพไดโดยดูจากชวงของสีที่อุปกรณแสดง
ภาพของคุณใชและการใชโปรไฟล ICC ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการจัดการสีใน
เครื่องพิมพ โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับวิธีเขาสูวิธีใชบนหนาจอ โปรดดู คนหาขอมลู
เพ่ิมเติม
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4 การดแูลรกัษา
โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพและวัสดุในการพิมพ และเพ่ือ
ใหไดคุณภาพของงานพิมพภาพถายสูงสุด

เสียบปลั๊กเครือ่งพมิพทิง้ไว
HP แนะนําวาควรเสียบปลั๊กเคร่ืองพิมพทิ้งไวเพ่ือที่วาเครือ่งพิมพจะสามารถทําการตรวจสอบตนเองได
เปนระยะๆ ถาคุณปดเครื่องพิมพไวเปนระยะเวลาหน่ึง คุณจะพบวาคุณภาพการพิมพลดลง ท้ังนี้เพราะ
ตองรันระบบการบํารุงรักษาอัตโนมัติ และคุณอาจจําเปนตองเปลี่ยนหัวพิมพหนึ่งหัวหรือมากกวา

หมายเหตุ คุณอาจปดเครื่องพิมพเพ่ือประหยัดไฟ เครื่องพิมพจะเปดข้ึนเองเมื่อจําเปน เพ่ือทําการ
ตรวจสอบตนเองเมือ่เสียบสายไฟไว ถาเครื่องพิมพเช่ือมตอกับปลั๊กพวง ตองแนใจวาปล๊ักพวงเปดอยู
เพ่ือที่เครื่องพิมพจะสามารถทําการบํารุงรักษาอัตโนมัติไดเปนระยะๆ

เครื่องพิมพจะทําการตรวจสอบตนเองโดยอัตโนมติัถาอยูในสถานะวางเปนเวลา 24 ช่ัวโมงหรือมากกวา
ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบตนเองจนเสรจ็สิ้นนั้นข้ึนอยูกับระยะเวลาที่เครื่องพิมพอยูในสถานะวาง
ข้ันตอนหนึ่งของการตรวจสอบตนเองคือ การที่ตัวเซ็นเซอรหัวพนหมกึตรวจสอบวาหัวพิมพมีการอุดตัน
หรือไม ใหทําความสะอาดและขจัดสิ่งอุดตันทีพ่บถาเปนไปได และเปลี่ยนหัวพนหมกึตามความจําเปน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทําความสะอาดหัวพิมพ โปรดดู ทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หมึกพิมพในตลบัที่รวมอยูในกลองเครื่องพิมพจะใชสําหรับการใชงานเครื่องพิมพในระยะ
แรก และการใชหมึกพิมพจากตลับเหลานี้ รวมทั้งจากตลับสําหรับเปลี่ยน จะชวยใหหัวพนหมกึไมเกิด
การอุดตันและหมกึไหลผานไดสะดวก

ใชกลองเครื่องมือ (Windows) หรอื ยทูิลติขีองเครือ่งพมิพ HP
(Mac)

กลองเครื่องมอื (Windows) หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac) มีเครื่องมอืที่เปนประโยชนสําหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเครื่องพิมพ ใชกลองเครื่องมอื ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP เพ่ือทําสิ่งตางๆ ตอ
ไปน้ี:

• ปรับตําแหนงหัวพิมพ
• ทําความสะอาดหัวพิมพอัตโนมัติ
• ปรับต้ังสี
• พิมพหนาทดสอบ
• ดูระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

วธิีการเปดกลองเครือ่งมอื (Windows) หรอื ยทูลิติขีองเครือ่งพมิพ HP (Mac) จากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ

▲ กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปดกลองเครื่องมอืของเครื่องพิมพ (Windows)
หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac)
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การดแูลรกัษาตลบับรรจหุมกึ
ทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมกึของ HP และใหมีคุณภาพการพิมพสม่ําเสมอ:

• สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการติดต้ังตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพเปนครั้งแรกหลังจากซื้อเครื่องพิมพ
โปรดดู คูมือการติดต้ังฉบบัยอ

• HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมกึ HP ของแทไดรับการออกแบบและ
ทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงาย
ดายอยูเสมอ ความเสียหายเนื่องจากการใชตลับบรรจุหมกึที่ไมใชของ HP จะไมครอบคลุมในการรับ
ประกันของ HP

• HP ไมแนะนําใหดัดแปลงหรือเติมตลับหมึก HP  ความเสียหายเนื่องจากการดัดแปลงหรือเติมตลับ
หมกึ HP จะไมครอบคลุมในการรับประกันของ HP

• เก็บตลับบรรจุหมกึที่ไมไดใชงานไวในบรรจุภณัฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนาจนกวาจะใชงาน จัด
เก็บตลับบรรจุหมึกไวที่อุณหภมูิหอง (15–35 องศาเซลเซยีสหรือ 59–95 องศาฟาเรนไฮต)

การตรวจสอบระดบัหมึก
หมายเหตุ 1 คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบโุดยประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการ
วางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับ
หมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม
จนกวาจะมกีารแจงเตือนใหดําเนินการ

หมายเหตุ 2 หากตลับบรรจุหมึกเปนตลับบรรจุท่ีเคยใชมากอนที่จะติดต้ังในเครื่องพิมพ หรือเปนแบบ
เติมหมึก ระดับหมกึโดยประมาณอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสม

วธิกีารตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยใช ศนูยบรกิารโซลชูนัของ HP  (Windows เทานัน้)

▲ คลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor ท่ีดานขวาของทาสกบารของ Windows แลวเลือก
Launch/Show HP Solution Center (เร่ิมใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP) เพ่ือเปด
โฮมเพจของ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

ระดับหมึกพิมพโดยประมาณจะปรากฏที่ดานบนขวาของโฮมเพจ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

วธิตีรวจสอบระดับหมกึโดยใชกลองเครือ่งมอืของเครือ่งพมิพ (Windows) หรอื ยทูลิติีของเครือ่งพมิพ HP (Mac)

1. กด  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปดกลองเคร่ืองมือของเครื่องพิมพหรือ ยูทิลิตีของ
เครื่องพิมพ HP บนหนาจอคอมพิวเตอร

2. Windows: คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)
Mac: คลิกบานหนาตาง Supplies Status (สถานะวัสดุการพิมพ)

ระดับหมึกโดยประมาณในตลับหมกึจะปรากฏ

การเปลีย่นตลบับรรจหุมึก
เพ่ือใหไดการทํางานที่ถูกตอง ควรติดต้ังตลับบรรจุหมึกทั้งแปดตลับตอไปนี้:

• ตลับบรรจุหมึก 38 Photo Black (PK) Pigment ของ HP
• ตลับบรรจุหมึก 38 Light Gray (LG) Pigment ของ HP
• ตลับบรรจุหมึก 38 Matte Black (MK) Pigment ของ HP
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• ตลับบรรจุหมกึ 38 Cyan (C) Pigment ของ HP
• ตลับบรรจุหมกึ 38 Magenta (M) Pigment ของ HP
• ตลับบรรจุหมกึ 38 Yellow (Y) Pigment ของ HP
• ตลับบรรจุหมกึ 38 Light Magenta (LM) Pigment ของ HP
• ตลับบรรจุหมกึ 38 Light Cyan (LC) Pigment ของ HP

ถาคุณจะเปล่ียนตลับบรรจุหมกึ ควรตรวจสอบวาคุณใชตลับบรรจุหมึกที่ถูกตอง

หมายเหตุ กอนเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกในตลับบรรจุโดยใชกลอง
เคร่ืองมือของเครื่องพิมพหรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตรวจสอบ
ระดับหมกึ

วธิีการเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ

1. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจุหมกึโดยการกดสวนนูนที่อยูดานบนของฝาปดจนกระทัง่ฝาปดเปดข้ึน

1 ฝาครอบตลับบรรจุหมึก

2. นําตลับบรรจุหมึกที่ตองเปลี่ยนออก จับตลับบรรจุหมึกแลวดึงออกจากแผง
3. เขยาตลับบรรจุหมกึอันใหมแรงๆ อยางนอยหกครั้ง กอนเปดหอตลับบรรจุหมกึ

4. แกะหอตลับบรรจุหมึก แลวใสตลับบรรจุหมึกแตละอันลงในชองตามรหัสสีที่มกีํากับไว ออกแรงกด
ตลับบรรจุหมึกเพื่อใหแนใจวาหนาสัมผัสของตลับบรรจุหมึกอยูในตําแหนงที่ถูกตองแลว
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5. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจุหมึก

1 ฝาปดตลับบรรจุหมึก

หมายเหตุ ตลับหมกึพิมพทั้งแปดตลับและหัวพิมพทั้งสี่หัวตองไดรับการติดต้ังอยางถูกตองเพื่อให
เครื่องพิมพสามารถทํางานได หากครั้งนี้เปนครั้งแรกท่ีคุณติดต้ังตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ โปรดดู
คูมอืการติดต้ังฉบับยอ สําหรับขอมูลการตั้งคาตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพเปนครั้งแรก หากคุณตอง
การเปลี่ยนหัวพิมพ โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

ทาํความสะอาดเครื่องพมิพ
เพ่ือใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ควรรักษาความสะอาดตัวเครื่องพิมพดานนอก ถาคุณสังเกตเห็นคราบเปอน
อยูที่ตัวเครื่องพิมพดานนอก ควรทําความสะอาดดวยข้ันตอนตอไปน้ี

หมายเหตุ หามทําความสะอาดภายในตัวเคร่ืองพิมพ

บท 4
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ทาํความสะอาดภายนอกเครือ่งพมิพ

วธิีการทําความสะอาดดานนอกตวัเครือ่งพมิพ

1. ปดเครื่องพิมพโดยการกดปุม 
2. เช็ดดานนอกเครื่องพิมพโดยใชผานุมที่ชุบน้ําหมาดๆ เล็กนอย แนใจวาไดเช็ดคราบหมกึที่สะสมอยู

บนถาดรับกระดาษออกดวย

ขอควรระวงั หามใชน้ํายาทําความสะอาดไมวาชนิดใดๆ ก็ตาม การใชน้ํายาทําความสะอาดใน
บานและผงซกัฟอกอาจทําใหตัวเครื่องพิมพดานนอกเสียหายได

3. กดปุม  เพ่ือเปดเครื่องพิมพ

หามทําความสะอาดภายในเครือ่งพมิพ

ทาํความสะอาดหวัพิมพโดยอัตโนมัติ
ถาคุณสังเกตเห็นเสนสีขาวหรือเสนริ้วสีบนภาพที่พิมพออกมา อาจจําเปนตองทําความสะอาดหัวพิมพ

วธิีการทําความสะอาดหวัพมิพโดยอตัโนมตั ิ(Windows)

1. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ ของเครื่องพิมพบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด Toolbox (กลองเครื่องมอื) ของเครื่องพิมพจาก ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP  บนคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ใชกลองเครื่องมอื
(Windows) หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac)

2. คลิก Clean the Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) บนแท็บ Device Services (บริการ
อุปกรณ)

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอคอมพิวเตอร ใสกระดาษเพื่อใหเครื่องพิมพทําการพิมพหนาทดสอบ
หลังจากที่ทําความสะอาดหัวพิมพแลว ใชกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 เพ่ือประหยัด
กระดาษภาพถาย

4. กดปุม  เพ่ือเริ่มตนการทําความสะอาดหัวพิมพ
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วธิกีารทําความสะอาดหวัพมิพโดยอตัโนมตัิ (Mac)

1. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด ยูทิลิตีของเคร่ืองพิมพ HP บนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP จาก HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ) ใน Dock

2. เลือกบานหนาตาง Clean (ทําความสะอาด) ทางดานซาย
3. คลิก Clean (ทําความสะอาด) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ถาคุณยังคงเห็นเสนสีขาวหรือสีขาดหายไปบนหนาทดสอบหลังจากทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมติั
คุณอาจจําเปนตองทําความสะอาดหัวพนหมึกของหัวพิมพดวยตัวเอง สําหรับขอมูลการทําความสะอาดหัว
พนหมึกของหัวพิมพดวยตัวเอง และงานบํารุงรักษาอื่นๆ โปรดดูจากวิธีใชบนหนาจอ สําหรับขอมูลเกี่ยว
กับการเขาสูวิธีใชบนหนาจอ โปรดดู คนหาขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ อยาทําความสะอาดหัวพิมพบอยเกินความจําเปน เนื่องจากจะทําใหเปลืองหมึก

ปรบัตาํแหนงและปรับตัง้เครือ่งพิมพ
เมือ่คุณติดต้ังหัวพิมพในเครื่องพิมพเปนครั้งแรก หรือถาคุณเปลี่ยนหัวพิมพที่มคีวามผิดปกติ เครื่องพิมพ
จะทําการปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพโดยอัตโนมติั อยางไรก็ดี ถาสีในภาพถายที่คุณพิมพไมตรง
แนว หรือหากหนาแสดงการปรับตําแหนงถูกพิมพออกมาไมถูกตองเมื่อคุณติดต้ังหัวพิมพใหม ใหใชข้ัน
ตอนตอไปน้ีเพ่ือปรับแนวหัวพิมพใหม

เพ่ือใหไดสีทีส่ม่ําเสมอในการพิมพงานแตละครั้ง ตองแนใจวาไดปรับต้ังเคร่ืองพิมพเปนระยะๆ กอนการ
ปรับตําแหนงและปรับต้ังเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาคุณกําลังใชกระดาษที่ถูกตอง ใชกระดาษขนาด
Letter หรือ A4 กระดาษ HP Advanced Photo - Glossy (แบบมนั) ถาคุณใชกระดาษชนิดอื่น ผล
ที่ออกมาอาจไมเที่ยงตรง

วธิีการปรบัตําแหนงหวัพมิพ (Windows)

1. ใสกระดาษขนาด Letter หรือ A4 กระดาษ HP Advanced Photo - Glossy (แบบมนั) ในถาด
ปอนกระดาษหลัก

2. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ ของเครื่องพิมพบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด Toolbox (กลองเครื่องมอื) ของเครื่องพิมพจาก ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP  บนคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ใชกลองเคร่ืองมือ
(Windows) หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac)

3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการอุปกรณ)
4. คลิก Align the Print Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ)
5. คลิก Align (ปรับตําแหนง) แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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วธิกีารปรบัตําแหนงหวัพมิพ (Mac)

1. ใสกระดาษขนาด Letter หรือ A4 กระดาษ HP Advanced Photo - Glossy (แบบมนั) ในถาด
ปอนกระดาษหลัก

2. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP บนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP จาก HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ) ใน Dock

3. เลือกบานหนาตาง Align (ปรับตําแหนง) ที่ดานซาย
4. คลิก Align (ปรับตําแหนง) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

วธิีการปรบัตัง้สขีองเครือ่งพมิพ (Windows)

1. ใสกระดาษขนาด Letter หรือ A4 กระดาษ HP Advanced Photo - Glossy (แบบมนั) ในถาด
ปอนกระดาษหลัก

2. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ ของเครื่องพิมพบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด Toolbox (กลองเครื่องมอื) ของเครื่องพิมพจาก ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP  บนคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ใชกลองเครื่องมอื
(Windows) หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac)

3. คลิกแท็บ Color Calibration (การปรับต้ังสี)
4. คลิก Initiate Color Calibration (เริ่มการปรับต้ังสี) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

วธิีการปรบัตัง้สขีองเครือ่งพมิพ (Mac)

1. ใสกระดาษขนาด Letter หรือ A4 กระดาษ HP Advanced Photo - Glossy (แบบมนั) ในถาด
ปอนกระดาษหลัก

2. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP บนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP จาก HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ) ใน Dock

3. เลือกบานหนาตาง Color Calibration (การปรับต้ังสี) ทางดานซาย
4. คลิก Start Color Calibration (เริ่มการปรับต้ังสี) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
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พมิพหนาทดสอบ
คุณสามารถพิมพหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ หนาทดสอบยังประกอบดวยขอมลูที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับเครื่องพิมพ รวมทั้งหมายเลขประจําเครื่องพิมพและรุนของเฟรมแวร

วธิีการพมิพหนาทดสอบ (Windows)

1. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ ของเครื่องพิมพบนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด Toolbox (กลองเครื่องมอื) ของเครื่องพิมพจาก ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP  บนคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ใชกลองเคร่ืองมือ
(Windows) หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac)

2. คลิกแท็บ Device Services  (บริการอุปกรณ)
3. คลิก Print a Test Page (พิมพหนาทดสอบ) และคลิก Print Page (พิมพหนา)

วธิีการพมิพหนาทดสอบ (Mac)

1. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด ยูทิลิตีของเคร่ืองพิมพ HP บนหนาจอ
คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP จาก HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ) ใน Dock

2. เลือกบานหนาตาง Test (ทดสอบ) ทางดานซาย
3. เลือก Print Test Page (พิมพหนาทดสอบ)

การพมิพหนาตวัอยาง
คุณสามารถพิมพหนาตัวอยางเพื่อพิสูจนวาเครื่องพิมพสามารถพิมพภาพถายไดอยางสมบรูณ ถาคุณมี
ปญหาในการพิมพภาพถายจากโปรแกรม ใหใชตัวเลือกนี้เพ่ือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการแกไขปญหา
เบื้องตนเพ่ือพิจารณาวาปญหาเกิดจากเครื่องพิมพหรือโปรแกรม

วธิีการพมิพหนาตัวอยาง (Windows)

1. วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัดกระดาษภาพถาย
2. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด กลองเครื่องมือ ของเครื่องพิมพบนหนาจอ

คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด Toolbox (กลองเครื่องมอื) ของเครื่องพิมพจาก ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP  บนคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ใชกลองเคร่ืองมือ
(Windows) หรือ ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP (Mac)

3. เลือก Print a Sample Page (พิมพหนาตัวอยาง) แลวคลิก Print Page (พิมพหนา)

บท 4
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วธิกีารพมิพหนาตัวอยาง (Mac)

1. วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพ่ือประหยัดกระดาษภาพถาย
2. กดปุม  บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP บนหนาจอ

คอมพิวเตอร

เคลด็ลบั คุณยังสามารถเปด ยูทิลิตีของเครื่องพิมพ HP จาก HP Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ) ใน Dock

3. เลือกบานหนาตาง Sample Page (หนาตัวอยาง) ที่ดานซาย
4. คลิก Print Sample Page (พิมพหนาตัวอยาง)

ดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องพมิพ
ดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรเคร่ืองพิมพลาสุดเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวาเครื่องมีคุณลักษณะและ
การปรับปรุงลาสุดใชงาน

หมายเหตุ การอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องพิมพท่ีคุณดาวนโหลดจากเว็บไซตของ HP จะอัพเดต
เฉพาะไดรเวอรของเครื่องพิมพ ไมใชการอัพเดตซอฟตแวร HP Photosmart Essential

วธิีการอพัเดตซอฟตแวรของเครือ่งพมิพ (Windows)

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวาไดเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตแลวกอนใชงาน HP Update
1. เปด HP Update จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows หรือ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

จากเมนู Start (เริม่)

a. Windows XP: เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > HP Update หนาตาง
HP Update จะปรากฏขึ้น

b. Windows Vista: หาตําแหนงโฟลเดอร HP จากกลุมเมนู แลวเลือก HP Update
จาก ศูนยบรกิารโซลชัูนของ HP 
a. คลิกไอคอน HP Digital Imaging Monitor ที่ดานขวาของทาสกบารของ Windows แลว

เลือก Launch/Show HP Solution Center (เริ่มใชงาน/แสดงศูนยบริการโซลูชันของ HP)
เพ่ือเปดโฮมเพจของ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

b. คลิก Help (วิธีใช) ที่ดานลางของโฮมเพจ ศูนยบริการโซลูชันของ HP 
c. คลิก Check For Updates (คนหาโปรแกรมอัพเดต) ในพื้นที่ Online Resources

(ทรัพยากรออนไลน) หนาตาง HP Update จะปรากฏขึ้น
2. คลิก Next (ตอไป) HP Update จะคนหาการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่องพิมพบนเว็บไซตของ HP

หากคอมพิวเตอรไมมีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพรุนลาสุดติดต้ังอยู อัพเดตซอฟตแวรจะปรากฏขึ้นใน
หนาตาง HP Update

หมายเหตุ ถาคอมพิวเตอรมีซอฟตแวรเครื่องพิมพรุนลาสุดติดต้ังอยูบนเครื่อง ขอความ No
updates are available for your system at this time (ไมมกีารอัพเดตสําหรับระบบ
ของคุณในขณะนี้) จะปรากฏขึ้นในหนาตาง HP Update

3. หากมกีารอัพเดตซอฟตแวร ใหคลิกท่ีกลองกาเครือ่งหมายถัดจากการอัพเดตซอฟตแวรเพ่ือเลือก
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4. คลิก Install (ตดิต้ัง)
5. ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังใหเสร็จสมบรูณ

วธิกีารอพัเดตซอฟตแวรของเครือ่งพมิพ (Mac)

1. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับอนิเทอรเน็ต
2. คลิก HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) ใน Dock

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น
3. ในเมนูปอปอัพ Devices (อุปกรณ) ใหเลือก HP Photosmart
4. จากเมนูปอปอัพ Information and Settings (ขอมลูและการตั้งคา) ใหเลือก Check for

updates (คนหาโปรแกรมอัพเดต)
หนาตาง HP Software Update (การอัพเดตซอฟตแวรของ HP) จะเปดข้ึน

5. คลิก Check Now (ตรวจสอบ) เพ่ือคนหาโปรแกรมอัพเดต
6. หากตองการ ใหคลิก Check for updates (คนหาโปรแกรมอัพเดต) และตั้งใหซอฟตแวรทําการ

คนหาโปรแกรมอัพเดตตามระยะเวลาโดยอัตโนมติั

หมายเหตุ คุณยังสามารถดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรเคร่ืองพิมพโดยไปท่ี www.hp.com/
support เลือกประเทศ/ภมูภิาคของคุณ กรอกชื่อเครื่องพิมพในชองการคนหา และคลิก Software &
Driver Downloads (ดาวนโหลดซอฟตแวรและไดรเวอร)

ถอนการตดิตัง้ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
ถาคุณจําเปนตองถอนการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

ถอนการตดิตั้งซอฟตแวรเครือ่งพมิพ (Windows)

1. จากเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows คลิก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลวคลิก HP Photosmart Pro B8800 series

2. คลิก Uninstall (ถอนการติดต้ัง)

ถอนการตดิตั้งซอฟตแวรเครือ่งพมิพ (Mac)

1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP Photosmart ออกจากเครื่อง Mac
2. ดับเบลิคลิกโฟลเดอร Applications:Hewlett-Packard
3. ดับเบลิคลิก HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรอีกครั้ง ใสแผนซีดีรอม HP Photosmart ลงในไดรฟซดีีรอมของ

คอมพิวเตอร
6. บนเดสกท็อป เปดซดีีรอมและดับเบิลคลิก HP Installer (ตัวติดต้ังของ HP)
7. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอและคําแนะนําที่ปรากฏใน คูมือการติดต้ัง ที่ใหมาพรอมกับ

HP Photosmart

บท 4
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5 การแกไขปญหาเบือ้งตนและการใหบรกิาร
เครื่องพิมพถูกออกแบบมาใหมีความนาเช่ือถอืและงายตอการใชงาน แตถาคุณมปีญหา โปรดอานสวนนี้
สําหรับแนวทางการแกปญหาที่เปนไปได

หากไฟแสดงสถานะดวงใดดวงหนึ่งบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพกะพริบ โปรดดู ขอความแสดงขอผิด
พลาดและลักษณะไฟแสดงสถานะ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สําหรับขอมลูการแกไขปญหาเพิ่มเติม โปรดดู
วิธีใชบนหนาจอ

ปญหาการตดิตัง้ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
หมายเหตุ กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมลูในสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเบือ้งตน
หรือดูขอมูลการบริการออนไลนที ่www.hp.com/support ช่ือฝายบริการลูกคาของ HP อาจแตก
ตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค

หากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพไมสําเร็จ หรือเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรไมไดสื่อสารกันอยางเหมาะ
สมหลังจากติดต้ังซอฟตแวร ใหตรวจสอบวิธีแกปญหาจากสวนนี้

กอนดําเนินการตอไป ใหตรวจสอบจุดเช่ือมตอสายเคเบิลทั้งหมดระหวางเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร
และใหแนใจวาคุณกําลังใชซอฟตแวรเครื่องพิมพรุนลาสุด

กลองโตตอบ System Requirements (ขอกําหนดระบบ) จะปรากฏขึน้ในระหวางการตดิตัง้

สาเหตุ: สวนประกอบของเครือ่งคอมพิวเตอรไมตรงกับขอกําหนดขั้นตํ่าของระบบ

วธิแีกไข: อพัเกรดสวนประกอบนั้นใหตรงตามขอกําหนดข้ันตํ่าของระบบ แลวจึงติดต้ังซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพอีกครั้ง

คอมพวิเตอรไมสามารถอานแผนซดีี HP Photosmart
วธิแีกไข: ตรวจดูวาแผนซีดีนั้นไมสกปรกหรือไมมีรอยขีดขวน ถาเครื่องสามารถอานแผนซดีีอื่นๆ
ไดแตไมอานแผนซีดี HP Photosmart แสดงวาคุณอาจทําแผนซีดีนั้นชํารุดไปแลว คุณสามารถขอ
แผนซีดีแผนใหมจากบริการความชวยเหลือของ HP ถาเครื่องไมอานแผนซีดีอ่ืนเชนกัน คุณตอง
ซอมแซมไดรฟซดีีรอม

ซอฟตแวรการตดิตัง้ไมเริม่ทาํงานโดยอตัโนมตัเิมือ่ใสแผนซดีเีขาไป (เฉพาะ Windows)
วธิแีกไข: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows เลือก Run (รัน) คลิก Browse (เรียกดู) แลวไป
ยังไดรฟซีดีที่คุณใสแผนซดีี HP Photosmart ดับเบิลคลิกที่ไฟล setup.exe

ตวัชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) จะปรากฏบนคอมพวิเตอร (Windows
เทานัน้)

สาเหตุ: คุณอาจเชื่อมตอสาย USB กอนเสร็จส้ินการติดต้ังซอฟตแวร
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วธิีแกไข: ถอดสายเคเบลิ USB คลิก Cancel (ยกเลิก) บนตัวชวย Found New Hardware
(พบฮารดแวรใหม) และรีสตารทการติดต้ังซอฟตแวร หามตอสายเคเบิล USB จนกวาจะปรากฏขอ
ความแจงใหดําเนินการเชนนั้นในระหวางติดต้ังซอฟตแวร

ตวัชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) ไมสามารถระบไุดรเวอรบนซดีี
(Windows เทานัน้)

วธิีแกไข: ถอดสายเคเบลิ USB คลิก Cancel (ยกเลิก) บนตัวชวย Found New Hardware
(พบฮารดแวรใหม) และรีสตารทการติดต้ังซอฟตแวร หามตอสายเคเบิล USB จนกวาจะปรากฏขอ
ความแจงใหดําเนินการเชนนั้นในระหวางติดต้ังซอฟตแวร

คอมพวิเตอรจะหยดุการตอบสนองในระหวางการตดิตัง้ซอฟตแวร

สาเหต:ุ ซอฟตแวรปองกันไวรัสหรือโปรแกรมอื่นกําลังทํางานอยูเบื้องหลังและทําใหกระบวนการ
การติดต้ังชาลง

วธิีแกไข: โปรดรอสักครูในระหวางท่ีซอฟตแวรเสร็จสิ้นการทําสําเนาไฟล ซึง่อาจใชเวลาหลาย
นาที หลังจากผานไปหลายนาที ถาคอมพิวเตอรยังคงไมมีการตอบสนอง ใหรีสตารทเครื่อง หยุดช่ัว
คราวหรือระงับการใชงานซอฟตแวรปองกันไวรัส ออกจากการทํางานของโปรแกรมอื่นท้ังหมด แลว
ทําการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพอกีครั้ง

ปญหาการตัง้คาฮารดแวรเครือ่งพมิพ
หากคุณมีปญหาที่เกี่ยวของกับการตั้งคาฮารดแวรเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวิธีแกปญหาจากสวนน้ี หาก
ปญหาของคุณเกี่ยวของกับการตั้งคาซอฟตแวร โปรดดู ปญหาการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ หากไฟ
แสดงสถานะดวงใดดวงหนึ่งบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพกะพริบ โปรดดู ขอความแสดงขอผิดพลาด
และลักษณะไฟแสดงสถานะ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ สําหรับความชวยเหลือทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาการตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู
โปรแกรมอบรมการติดต้ังฉบบัยอท่ีมภีาพเคลื่อนไหวในซีดีซอฟตแวร HP Photosmart เมือ่ตอง
การดูโปรแกรมอบรม ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ี:

Windows: ใสซดีีลงในคอมพิวเตอรของคุณและคลิก View Quick Start Tutorial (ดูโปรแกรม
อบรมการติดต้ังฉบบัยอ)

Mac: ใสซดีีลงในคอมพิวเตอรของคุณ ดับเบิลคลิกไอคอน HP Software (ซอฟตแวร HP) แลว
ดับเบลิคลิกไอคอน HP Installer (ตัวติดต้ัง HP)

โปรแกรมอบรมการติดต้ังฉบบัยอที่มีภาพเคลื่อนไหวบนซีดีจะแนะนําวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพและติด
ต้ังซอฟตแวร ท้ังยังมขีอมลูวิธีการแกไขปญหา หากตองการเขาถึงขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตน
ใหคลิก Need help? (ตองการความชวยเหลือ?) ที่มุมลางซายของหนาจอโปรแกรมอบรมการติดต้ัง
ฉบับยอ

บท 5
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เครือ่งพมิพเสยีบปลัก๊อยู แตเปดเครือ่งไมได

วธิแีกไข

• เคร่ืองพิมพอาจดึงพลังงานไฟฟาเขามามากเกินไป ถอดสายไฟเครื่องพิมพออกจากดานหลัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร รอประมาณ 30 วินาที แลวเสียบสายไฟกลับเขาที ่และเปดเครื่องพิมพ

• เคร่ืองพิมพอาจตออยูกับปลั๊กพวงที่ยังไมไดเปดใชงาน เปดสายไฟตอพวง แลวเปดเคร่ืองพิมพ
• สายไฟอาจชํารุด

ฉนัไมทราบวาจะใสหวัพมิพทีใ่ด

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา ฝาครอบชุดหัวพิมพสีนํ้าเงินเปดออกจนหมดแลว ดึงตัวจับสีน้ําเงิน
ออกหางจากตัวเพื่อปลดล็อค แลวยกฝาครอบขึ้นใหหมด แลวคุณจะเห็นชองเสียบหัวพิมพ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูขอมูลในสวน ใสหวัพิมพ ของโปรแกรมอบรมการติดต้ังฉบบัยอท่ีมภีาพเคลื่อน
ไหว

คณุไมสามารถดงึถาดรบักระดาษออก

วธิแีกไข

• ดึงถาดรับกระดาษออกออกมาตรงๆ เขาหาตัวคุณ หามยกบริเวณขอบขึ้นในขณะที่ดึงออกมา
อาจตองออกแรงเล็กนอยเพื่อดึงถาดออกมา

• ตรวจสอบใหแนใจวา คุณไมไดดึงถาดปอนกระดาษหลัก (ที่อยูขางใตถาดรับกระดาษออก) ใน
ขณะท่ีคุณดึงถาดรับกระดาษออก

ไมมอีะไรเกดิขึน้เมือ่ฉนักดปุม Resume (กลบัสูการทาํงาน)

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา หัวพิมพท้ังสี่หัวและตลับบรรจุหมึกทั้งแปดตลับถูกติดต้ังอยางถูก
ตอง ตรวจสอบวา ฝาครอบท้ังสองฝาและถาดกระดาษชนิดพิเศษปดแลว รอใหไฟ Resume (กลับสู
การทํางาน) เร่ิมกะพริบอยางรวดเร็ว แลวจึงลองกดปุม Resume (กลับสูการทํางาน) อีกครั้ง หาก
การปรับต้ังเครื่องพิมพไมเริ่มตนข้ึน อาจมกีระดาษติด หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไข
ปญหากระดาษติด โปรดดู ขอความแสดงขอผิดพลาด: มีกระดาษติดอยู นํากระดาษท่ีติดอยูออก แลว
กดปุม Resume (กลับสูการทํางาน) บนเครื่องพิมพ

ไฟ Resume (กลบัสูการทาํงาน) ไมตดิหรอืกะพรบิ

วธิแีกไข: หัวพิมพหรือตลับหมึกขาดหายหรือถูกติดต้ังไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวา หัวพิมพทั้ง
สี่หัวและตลับบรรจุหมกึท้ังแปดตลับถูกติดต้ังอยางถูกตอง สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชบนหนา
จอหรือโปรแกรมอบรมการติดต้ังฉบับยอท่ีมภีาพเคลื่อนไหว
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ปญหาการพมิพ
หมายเหตุ กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมลูในสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเบือ้งตน
หรือดูขอมูลการบริการออนไลนที ่www.hp.com/support ช่ือฝายบริการลูกคาของ HP อาจแตก
ตางกันตามประเทศ/ภมูิภาค

เคลด็ลบั ดูท่ีภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP  เพ่ือ
ศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษหลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธี
ติดต้ังและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

เครือ่งพมิพสงเสยีงดงัเมือ่เปดเครือ่ง หรอืหลงัจากทิง้ไวครูหนึง่โดยไมมกีารใชงาน

วธิีแกไข: เคร่ืองพิมพอาจสงเสียงดังหลังจากที่ไมไดใชงานชวงระยะหนึ่ง หรือเมือ่เกิดไฟฟาตก
และกลับคืนดังเดิม ซึง่ถือวาเปนการทํางานตามปกติ เคร่ืองพิมพกําลังดําเนินกระบวนการบํารุงรักษา
โดยอัตโนมติัเพ่ือใหคุณภาพของงานพิมพออกมาดีที่สุด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เสียบปลั๊ก
เครื่องพิมพทิ้งไว

การพมิพชามาก

สาเหต:ุ คุณอาจกําลังพิมพเอกสาร PDF หรือโปรเจ็กตที่มกีราฟกหรือภาพถายความละเอียดสูง
งานพิมพขนาดใหญและซบัซอนและมกีราฟกหรือภาพถายจะพิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ

วธิีแกไข: ลองใชภาพกราฟกที่มคีวามละเอียดตํ่าในโปรเจ็กต ถาเปนไปได หรือใหเวลาการพิมพที่
นานขึ้นสําหรับงานของคุณ

ถาดปอนกระดาษหลกัปอนกระดาษเขาเครือ่งพมิพไมถูกตอง

วธิีแกไข

• ถาคุณกําลังใชกระดาษมันที่ไมใชยี่หอ HP หรือวัสดุพิมพที่หนาในถาดปอนกระดาษหลัก และ
เครื่องพิมพไมปอนกระดาษหรือปอนกระดาษเขาครัง้ละหลายแผน ใหพยายามลดจํานวนแผน
กระดาษในถาดปอนกระดาษหลักลงใหเหลอื 20 แผน หรือใชถาดกระดาษชนิดพิเศษเพ่ือพิมพ
คร้ังละหนึ่งแผน

• นําถาดปอนกระดาษหลักออกจากเครื่องพิมพแลวตรวจสอบวาต้ังกระดาษเรียบเสมอกันอยูใน
ถาด และไมอยูเหนือตัวกั้นกระดาษ เมื่อคุณเปลี่ยนถาด ใหแนใจวาคุณไดผลักถาดเขาสู
เครื่องพิมพไปจนสุด

• อาจมกีระดาษอยูในถาดมากเกินไป ตรวจสอบวากระดาษไมถูกวางซอนกันเกินความสูงของตัว
กั้นความยาวของกระดาษ ถาเปนเชนนั้น ใหนํากระดาษออกบางสวนและลองพิมพอีกครั้ง

• ตัวกั้นกระดาษอาจถูกปรับไวไมถูกตอง ปรับตัวกั้นความกวางและความยาวของกระดาษใหชิด
พอดีกับขอบกระดาษ โดยไมทําใหกระดาษงอ

• กระดาษอาจติดกันหลายแผน นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษหลกั คล่ีขอบกระดาษเพื่อ
แยกกระดาษออกจากกัน แลวจึงใสกระดาษกลับเขาถาดและลองพิมพใหมอีกครั้ง

• หากกระดาษยับหรืองอ ลองเปลี่ยนไปใชกระดาษอื่น
• กระดาษอาจบางหรือหนาเกินไป ใชกระดาษ Inkjetที่ HP ออกแบบมาเพื่อใหไดผลงานพิมพที่ดี

ที่สุด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ที่เหมาะสม
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เคลด็ลบั สําหรับขอมลูเพิ่มเติมในการใสกระดาษ โปรดดู เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ที่
เหมาะสม หรือดูภาพเคล่ือนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

กระดาษทีพ่มิพออกมาหลนจากถาดรบักระดาษ

วธิแีกไข: ยืดแกนรับกระดาษของถาดรับกระดาษออกเสมอและพลิกที่จบักระดาษขึ้นเมื่อสั่งพิมพ

กระดาษทีพ่มิพออกมาเปนคลืน่หรอืมวนงอ

วธิแีกไข

• ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพในซอฟตแวรเครื่องพิมพตรงกับชนิดของวัสดุพิมพที่
ใสอยูในถาด

• ลองการตั้งคาคุณภาพงานพิมพอื่น เชน Normal (ธรรมดา) หรือ Best (ดีท่ีสุด)

เอกสารทีพ่มิพเอยีงและไมตรงจดุกึง่กลาง

วธิแีกไข: คุณอาจปอนกระดาษไมถูกตอง ปอนกระดาษใหม โดยตรวจสอบวากระดาษนั้นจัดวาง
อยางถูกตองในถาดปอนกระดาษหลัก และตัวกั้นกระดาษทั้งหมดอยูชิดขอบกระดาษ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติมในการใสกระดาษ โปรดดู เลือกกระดาษหรือวัสดุพิมพอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือดูภาพเคลื่อน
ไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP 

สขีองงานพมิพไมสวย

วธิแีกไข

• การต้ังคาการจัดการสีของเครื่องพิมพอาจไมไดถูกกําหนดไวอยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การจัดการสี

• ตรวจสอบวาการตั้งคาชนิดของวัสดุพิมพในซอฟตแวรเครื่องพิมพตรงกับชนิดของวัสดุพิมพที่
ใสอยูในถาด

• ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวามีหมกึเหลือนอยหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การตรวจสอบระดับหมกึ

• อาจจําเปนตองปรับต้ังสีของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับตําแหนงและปรับต้ัง
เคร่ืองพิมพ

• หัวพนหมกึบนหัวพิมพบางอันอาจเกิดการอุดตัน ทําความสะอาดหัวพิมพ โปรดดู ทําความสะอาด
หัวพิมพโดยอัตโนมัติ

มกีระดาษเปลาออกมาจากเครือ่งพมิพ

วธิแีกไข

หมายเหตุ ตรวจสอบวาเอกสารที่คุณกําลังพิมพอยูไมมหีนาวาง
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• คุณอาจเริ่มพิมพไปแลวและไดสั่งยกเลิกการพิมพ หากยกเลิกกระบวนการพิมพกอนที่
เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจดึงกระดาษเพื่อเตรียมการพิมพแลว เมื่อพิมพงานครั้งถัดไป
เครื่องพิมพจะพิมพกระดาษเปลาออกมากอนที่จะเริ่มตนพิมพงานใหม

• เครื่องพิมพดึงกระดาษสองแผนหรือมากกวาในครั้งเดียว คลี่ปกกระดาษกอนใสลงในถาดปอน
กระดาษหลักเพื่อแยกกระดาษแตละแผนหรือลดจํานวนกระดาษที่จะใสลงในถาด

เครือ่งพมิพพมิพกระดาษออกมาในขณะทีเ่ตรยีมการพมิพ

วธิีแกไข: การโดนแสงแดดจาโดยตรงอาจมผีลตอการทํางานของเซน็เซอรกระดาษอัตโนมติั ยาย
ตําแหนงเครื่องพิมพไมใหโดนแสงแดดโดยตรง

คณุภาพงานพมิพไมดี

วธิีแกไข

• ใชกระดาษภาพถายที่ออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพน้ี เพ่ือผลการพิมพที่ดีที่สุด ใหใช
กระดาษ HP Advanced Photo

• คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษในถาดปอนกระดาษหลกั
โดยใหดานทีจ่ะพิมพคว่าํหนาลงหรือในถาดกระดาษชนิดพิเศษโดยใหดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น

• คุณอาจเลือกคาความละเอียดตํ่าในกลองถายภาพดิจิตอล ลดขนาดภาพที่ถูกพิมพและลองพิมพ
อีกคร้ัง เพ่ือใหไดผลท่ีดีข้ึนในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอลใหมีความละเอียดเพ่ิมข้ึน

• อาจมีปญหากับหัวพิมพ พิมพหนาทดสอบเพ่ือตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการพิมพหนาทดสอบ โปรดดู พิมพหนาทดสอบ
◦ หากหนาทดสอบระบุวา จําเปนตองปรับตําแหนงหัวพิมพใหม ใหปรับตําแหนงหัวพิมพ

โปรดดู ปรับตําแหนงและปรับต้ังเคร่ืองพิมพ
◦ หากหนาทดสอบระบุวา จําเปนตองทําความสะอาดหัวพิมพ ใหใชข้ันตอนการทําความ

สะอาดอัตโนมัติจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ทําความ
สะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ

◦ หากการทําความสะอาดอัตโนมัติไมไดแกไขปญหา ใหลองทําความสะอาดหัวพนหมึกบนหัว
พิมพดวยตัวคุณเอง สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําความสะอาดหัวพิมพดวยตัวคุณ
เอง โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

• ปรับต้ังสีของเครื่องพิมพและตรวจสอบการตั้งคาการจัดการส ีโปรดดู ปรับตําแหนงและปรับต้ัง
เครื่องพิมพ และ การจัดการสี สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม

• ถาคุณกําลังพิมพจากไฟลขนาดใหญ (ตัวอยางเชน การพิมพภาพขนาดใหญที่ความละเอียดสูง)
และระบบของคุณมี RAM ไมเพียงพอ และ/หรือ โปรเซสเซอรมคีวามเร็วไมเพียงพอ อาจทําให
งานพิมพของคุณมคุีณภาพต่ําลงได ใหลองทําตามวิธีตอไปนี้ หรือเพิ่มความเร็วโปรเซสเซอรและ
ขนาดหนวยความจํา (RAM) ใหกับระบบของคุณ กรุณาเขาไปที่ www.hp.com/support (คํา
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สําคัญสําหรับการคนหา: Photosmart Pro B8800) เมื่อตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ วิธีการปรับคุณภาพงานพิมพใหดีที่สุดสําหรับคอมพิวเตอรท่ีชา
◦ ปดโปรแกรมทั้งหมดที่เปดอยู ยกเวนโปรแกรมที่คุณตองการพิมพงาน ตรวจดูใหแนใจวาไม

มีการทํางานใดๆ ที่ทํางานอยูเบื้องหลัง
◦ เปลี่ยนวิธีการจัดการสีของคุณเปน “Managed by Application,” (จัดการโดย

แอพพลิเคชัน) หรือปดการใชการจัดการส ีโปรดดู การจัดการสี สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
◦ ถาคุณกําลังพิมพภาพแนวนอน ใหปรับภาพใหเปนแนวตั้ง แลวเลือกภาพแนวตั้งที่ไดรเวอร

กอนที่จะพิมพ

สําหรับขอมูลวิธีการแกปญหาคุณภาพการพิมพโดยละเอียด โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ

รอยครดู รอยขดีขวนหรอืเสนสขีาวปรากฏในงานพมิพของฉนั

วธิแีกไข

• ตรวจสอบใหแนใจวา วัสดุพิมพที่คุณกําลังใชนั้นมลีักษณะเรียบ หากตองการรีดวัสดุพิมพหนึ่ง
แผนใหเรียบกอนพิมพ ใหใสวัสดุพิมพนั้นลงในถุงพลาสติกและคอยๆ มวนกลับในทิศทางตรง
ขามกับดานที่มวนงอ หากยังเกิดปญหาอยู ใหลองใชวัสดุพิมพแผนอื่น

• หากคุณกําลังใชกระดาษ HP Advanced Photo แบบมันหรือกระดาษ HP Professional
Satin Photo ใหลองใชการติดต้ังประเภทกระดาษแบบ Photo Thick ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

• ลองทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู ทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมติั
• ลองใชการตั้งคาคุณภาพพิมพแบบ dpi สูงสุด โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากวธีิใชบนหนาจอ

ขอความแสดงขอผดิพลาด
ขอความแสดงขอผิดพลาดที่แสดงอยูบนหนาจอเครื่องพิมพแบงประเภทไดดังน้ี:

• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพ

ขอผดิพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเบื้องตนหรือดูขอมูลการ
บริการออนไลนที่ www.hp.com/support ช่ือฝายบริการลูกคาของ HP อาจแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมภิาค

เคลด็ลบั ดูที่ภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP  เพ่ือ
ศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษหลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธี
ติดต้ังและเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผดิพลาด: นาํวสัดพุมิพออก

วธิแีกไข: เมื่อคุณสั่งพิมพบนวัสดุพิมพบางประเภทโดยใชถาดกระดาษชนิดพิเศษ จะมบีางสวน
ของวัสดุพิมพยังคงติดอยูในเครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพมขีอความแจงใหคุณนําวัสดุพิมพออกจาก
เคร่ืองพิมพ ใหจับวัสดุพิมพดวยมือท้ังสองขาง แลวคอยๆ ดึงออกทางดานหนาของเครื่องพิมพ
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ขอความแสดงขอผดิพลาด: มกีระดาษตดิอยู นาํกระดาษทีต่ดิอยูออก แลวกดปุม Resume (กลบั
สูการทาํงาน) บนเครื่องพมิพ

วธิีแกไข: ลองปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดอยูออก
1. เปดฝาดานบนและนํากระดาษที่ขวางเสนทางการปอนกระดาษออก ถาจําเปน คอยๆ เคลื่อนชุด

หัวพิมพไปอีกดานหน่ึงเพื่อนํากระดาษออก
2. บบีตัวปลดล็อคสองตัวท่ีดานใดดานหนึ่งของฝาปดดานหลงัเพื่อถอดฝาปดออก และคอยๆ เอา

กระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ จากน้ันปดฝาปดดานหลังกลับเขาที่
3. ลองดึงถาดกระดาษหลักและใสกลับเขาไปในเครื่องพิมพ โดยใหแนใจวาไดผลักถาดเขาไปจน

สุด จนกระท่ังเขาไปอยูในเครื่องพิมพพอดี
4. กด Resume (กลับสูการทํางาน) หลังจากนํากระดาษที่ติดอยูออก

หมายเหตุ 1 ในขณะที่พิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมหลุดออกจากแผนปดดานหลังขณะ
ที่ผานเครื่องพิมพ

หมายเหตุ 2 สภาพแวดลอมที่แหงอาจทําใหกระดาษมวนเปนคลื่น ซึ่งสามารถทําใหกระดาษติด
ดังน้ันใหจัดเก็บกระดาษชนิดพิเศษท่ีมีราคาแพงไวในถงุพลาสติกแทนการเก็บไวในถาดกระดาษ
หลัก

ขอความแสดงขอผดิพลาด: กระดาษหมด

วธิีแกไข: ใสกระดาษลงในถาดเดียวกับที่ใชเริ่มตนงานพิมพ แลวกดปุม  เพ่ือพิมพอีกคร้ัง
สําหรับคําแนะนําการใสกระดาษ โปรดดู พิมพจากถาดปอนกระดาษหลัก หรือ พิมพจากถาดกระดาษ
ชนิดพิมพ (ปอนกระดาษแผนเดียว)

ขอความแสดงขอผดิพลาด: กระดาษไมตรงประเภท

สาเหต:ุ ขนาดของกระดาษในถาดไมตรงกับขนาดภาพถายที่เลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ

วธิีแกไข: กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ และเริ่มงานพิมพใหม โดยตรวจ
สอบใหแนใจวาไดเลือกขนาดกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอร หรือใสกระดาษที่ตรงกับการตั้งคาขนาด
กระดาษในไดรเวอร

ขอผดิพลาดเกี่ยวกับตลบับรรจหุมึกและหวัพิมพ
กอนติดตอฝายบริการลูกคาของ HP โปรดอานขอมูลในสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเบือ้งตนหรือดูขอมลูการ
บริการออนไลนที่ www.hp.com/support ช่ือฝายบริการลูกคาของ HP อาจแตกตางกันตามประเทศ/
ภูมิภาค

เคลด็ลบั ดูท่ีภาพเคลื่อนไหว How do I? (ควรทําอยางไร?) จาก ศูนยบริการโซลูชันของ HP  เพ่ือ
ศึกษาวิธีใสกระดาษในถาดปอนกระดาษหลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ วิธีแกปญหากระดาษติด วิธี
ติดต้ังและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Cartridge problem (ตลบัหมกึมปีญหา)
สาเหต:ุ ตลับบรรจุหมกึที่ระบุขาดหายหรือชํารุด
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วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวา ตลับบรรจุหมกึทั้งแปดตลับถูกติดต้ังแลว หากมีตลับบรรจุหมึก
ครบ ใหลองนําตลับหมึกที่ระบวุาผิดพลาดออกมา กอนใสกลับเขาไปใหม หากวิธีนี้ไมไดผล ตลับ
บรรจุหมกึของคุณอาจชํารุด

ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณยังอยูภายใตการรับประกันหรือไม:

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดู ฝายบริการลูกคาของ HP

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Cartridges nearly expired --OR-- Cartridges expired
(ตลบัหมกึใกลหมดอาย ุ--หรอื-- ตลบัหมกึหมดอายแุลว)

สาเหตุ: หมกึในตลับหมึกทีร่ะบวุาผิดพลาดใกลหรือหมดอายุแลว

วธิแีกไข: ตลับบรรจุหมกึแตละตลับจะมวีันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงคในการแจงวันหมดอายุ
คือ เพ่ือปองกันระบบการพิมพ และเพื่อรับประกันคุณภาพหมึกพิมพ เมือ่คุณไดรับขอความ
"Cartridges expired" (หมดอายุแลว) ใหนําตลับบรรจุหมึกที่หมดอายุออกมาและใสตลับใหม แลว
จึงปดขอความ คุณยังสามารถพิมพตอไดโดยไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ โดยใหปฏบิัติตามคําแนะ
นําบนผลิตภัณฑ หรือขอความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุหมึกที่อยูบนหนาจอคอมพิวเตอรของ
คุณ HP แนะนําใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่หมดอายุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือ
ของตลับบรรจุหมกึที่หมดอายุแลว การตองเขารับบริการหรือซอมแซมอุปกรณอันเปนผลจากการใช
หมกึพิมพที่หมดอายุจะไมอยูภายใตการรับประกัน

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Replace cartridges soon (เปลี่ยนตลบัหมกึพิมพทนัท)ี

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุมปีริมาณหมึกอยูในระดับตํ่าโดยประมาณ

วธิแีกไข: อาจจําเปนตองเปลี่ยนตลับหมกึท่ีระบวุาผิดพลาดเปนตลับใหมโดยเร็ว

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกพิมพและไฟแสดงเปนการระบโุดยประมาณเพื่อวัตถุประสงคใน
การวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการ
เตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการพิมพลาชา คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับ
บรรจุหมึกใหมจนกวาจะมกีารแจงเตือนใหดําเนินการ

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Cannot print (พมิพไมได)
สาเหตุ: หมึกในตลึกท่ีระบวุาผิดพลาดหมดเกลี้ยงแลว

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่ระบ ุสําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Printhead problem (หวัพมิพมปีญหา)
สาเหตุ: หัวพิมพที่ระบุวาผิดพลาดหายไป ระบบตรวจไมพบ ติดต้ังไมถูกตองหรือชํารุดเสียหาย

วธิแีกไข: ลองติดต้ังหัวพิมพที่ระบวุาผิดพลาดกลับเขาไปอีกครั้ง ออกแรงกดหัวพิมพแตละหัวให
แนนจนเขาที่และตรวจสอบใหแนใจวา ปดฝาครอบชุดหัวพิมพไดอยางเหมาะสมแลว และปดฝา
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ครอบดานบนของเครื่องพิมพแลว หากขอความแสดงขอผิดพลาดยังปรากฏ โปรดติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ HP เพ่ือขอคําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับวิธีแกไขปญหาหัวพิมพ

ขอความแสดงขอผดิพลาด: Incompatible printheads (หวัพิมพไมสามารถใชรวมกันได)
วธิีแกไข: เปลี่ยนใชหัวพิมพที่เหมาะสมกับอุปกรณแทนหัวพิมพท่ีระบวุาผิดพลาด เมื่อตองการ
ตรวจสอบหมายเลขการสั่งซื้อใหมของหัวพิมพทั้งหมดที่เครื่องพิมพรองรับ โปรดดูดานหลังของคูมอื
นี้

ฝายบริการลกูคาของ HP
หากคุณยงัคงประสบปญหา ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี:้

1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับ HP Photosmart
2. เขาไปที่เว็บไซตฝายบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support ลูกคาทุกคน

ของ HP สามารถใชบริการแบบออนไลนของ HP ได เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลท่ีเขาถึงไดรวดเร็วที่
สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของอปุกรณและความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ รวมทั้งใหบริการ
ดังนี้
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวฒิุที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับ HP Photosmart
• HP Photosmart ทีม่ีประโยชนและขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับปญหาทั่วๆ ไป
• การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมใหบริการคุณเมือ่คุณ

ลงทะเบยีน HP Photosmart
3. สาํหรบัยโุรปเทานัน้: โปรดติดตอศูนยจําหนายในพื้นที่ของคุณ หากเครื่องพิมพมขีอบกพรองเกี่ยวกับ

ฮารดแวร คุณจะตองนําเคร่ืองพิมพไปยังจุดที่ซื้อสินคา การใหบริการจะไมเสียคาใชจาย ระหวาง
ระยะเวลาการรับประกันของเคร่ืองพิมพ หลังจากผานชวงเวลาการรบัประกันแลว คุณจะตองเสียคา
บริการ

4. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกสําหรับการบริการและความพรอมในการใหบริการจะแตก
ตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/ภูมภิาค และภาษา

หมายเหตุ สําหรับรายชื่อศูนยบริการพรอมหมายเลขโทรศัพท โปรดดูท่ีดานในของฝาครอบดาน
หลัง

หมายเลขรุนตามขอบงัคบั SDGOA-0842
ผลิตภัณฑนี้มีหมายเลขรุนตามขอบงัคับ ซึ่งใชเพ่ือการระบผุลิตภัณฑ หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับ
ผลิตภัณฑคือ SDGOA-0842. อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและชื่อทางการตลาด
(HP Photosmart Pro B8800 series) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (Q7161A, Q7161-64001 และ
อื่นๆ)
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การรบัประกนัเกีย่วกบัสิ่งแวดลอม
สําหรับขอมูลการดูแลดานสิ่งแวดลอม โปรดดูที่วิธีใชบนหนาจอ หากตองการเรียนรูวิธีการเขาสูวิธีใชบน
หนาจอ โปรดดู คนหาขอมูลเพิ่มเติม

การรับประกันเกีย่วกับสิง่แวดลอม 47
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A ขอความแสดงขอผิดพลาดและลกัษณะไฟ
แสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะที่เครื่องพิมพกะพริบเพื่อแจังใหคุณทราบเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพและสภาพตางๆ
ของขอผิดพลาด โปรดดูท่ีตารางนี้เพ่ือพิจารณาความหมายของไฟที่กะพริบ หรือเพื่อแกไขขอผิดพลาด
ของคุณตามลักษณะการติดหรือกะพริบของไฟ สําหรับขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหา
โปรดดูวิธีใชบนหนาจอหรอืโปรแกรมอบรมการติดต้ังฉบับยอที่มภีาพเคลื่อนไหว

1 ไฟแสดงสถานะกลับสูการทํางาน

2 ไฟแสดงสถานะกลองเครื่องมือ

3 ไฟเปด

4 ไฟแสดงสถานะตลับบรรจุหมึก

5 ไฟแสดงสถานะหัวพิมพ

หมายเหตุ หากไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับ แสดงวาเครื่องพิมพยังปดอยู กดปุม On (เปด) เพ่ือเปด
เครื่องพิมพ

ไฟสญัญาณ สถานะ ความหมาย

ไฟเปด เปด เคร่ืองพิมพเปดอยูและพรอมที่จะพิมพ

กะพริบถี่ๆ ถาดกระดาษชนิดพเิศษหรือฝาครอบเครื่องพิมพหน่ึงหรือหลายฝาครอบเปดอยู

วธิแีกปญหา: ปดถาดและฝาครอบเครื่องพิมพกอนพิมพ

กะพริบชาๆ เคร่ืองพิมพกาํลังทําการพิมพ ประมวลผลขอมลู หรือเปด/ปดเคร่ือง

ไฟกลับสูการทาํงาน กะพริบถี่ๆ • ไมไดใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักหรือถาดกระดาษชนิดพิเศษ
วิธแีกปญหา: ใสกระดาษลงในถาดทีใ่ชเร่ิมตนงานพิมพ

• เคร่ืองพิมพไมสามารถปอนกระดาษจากถาดกระดาษทีร่ะบุสําหรับงานพิมพ
ปจจุบันได
วิธแีกปญหา: ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้ง Paper Source (ถาดปอน
กระดาษ) ในไดรเวอรเคร่ืองพิมพถกูตองแลว ถาคุณกําลังพิมพงานจากถาด
ปอนกระดาษหลัก ถาดกระดาษชนิดพเิศษตองถกูยกขึ้น

• เคร่ืองพิมพอาจมีปญหากระดาษติด
วิธแีกปญหา: นํากระดาษทีต่ิดออก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูขอความ
แสดงขอผิดพลาด: มีกระดาษติดอยู นํากระดาษที่ติดอยูออก แลวกดปุม
Resume (กลับสูการทํางาน) บนเคร่ืองพิมพ

• ขนาดกระดาษไมตรงกัน
วิธแีกปญหา: ตรวจสอบใหแนใจวา การตัง้คาขนาดกระดาษในไดรเวอรตรง
กบัขนาดวัสดุพมิพทีใ่สในถาด
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ไฟตลบับรรจหุมกึ เปด ตลับบรรจุหมึกทีต่รงกนัอาจมีหมึกเหลือนอย

วิธแีกปญหา: คณุอาจจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่ระบุวาผิดพลาดในเร็วๆ น้ี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูขอความแสดงขอผิดพลาด: Replace cartridges
soon (เปล่ียนตลับหมึกพิมพทันท)ี

กะพริบ หมึกในตลับบรรจุหมึกทีต่รงกันอาจหมดเกลี้ยง ตลับบรรจุหมกึชํารุดเสียหาย มีไม
ครบ หรือไมสามารถใชรวมกัน

วิธแีกปญหา: ตรวจสอบใหแนใจวา ตลับบรรจุหมึกทัง้แปดตลับสามารถใชไดกับ
เคร่ืองพิมพ และถกูติดตั้งอยางถกูตอง หากขอความแสดงขอผิดพลาด "Cannot
print" (พิมพไมได) ปรากฏบนหนาจอคอมพวิเตอร ใหเปล่ียนตลับบรรจุหมึกทีร่ะบุ
วาผิดพลาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot print
(พิมพไมได) หากขอความ “Cannot print” (พิมพไมได) ไมปรากฏบนหนาจอ
คอมพิวเตอร และตลับบรรจุหมึกถกูติดตั้งอยางถกูตอง ตลับบรรจุหมึกที่ระบุวาผิด
พลาดอาจชํารุด

ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณยังอยูภายใตการรับประกันหรือไม:

• หากถงึวันทีส่ิ้นสดุการรับประกันแลว ใหซื้อตลับบรรจุหมึกใหม

• หากยงัไมถงึวันทีส่ิ้นสุดการรับประกนั ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูฝายบริการลูกคาของ HP

ไฟหวัพมิพ เปด เคร่ืองพิมพกาํลังทําการดูแลรักษา ปรับตําแหนงหัวพิมพ หรือปรับตั้งสี

ไฟตลบับรรจหุมกึ

ไฟหวัพมิพ

• ไฟตลับบรรจุหมกึ : กะพริบ (ไฟ
แสดงสถานะตลับบรรจุหมึกสอง
ดวงที่ตรงกบัสีทีเ่กี่ยวของกับหัว
พิมพทีม่ีปญหา)

• ไฟหวัพมิพ : กะพริบ

หัวพิมพหายไปหน่ึงหัวพิมพหรือหลายหัวผิด ระบบตรวจไมพบ ชํารุดเสียหายหรือไม
สามารถใชรวมกนั

วิธแีกปญหา: ตรวจสอบใหแนใจวา หัวพิมพทีร่ะบวุาผิดพลาดถกูติดตัง้อยางถกูตอง
และฝาครอบชุดหัวพิมพปดและลงสลักแลว หากหัวพมิพไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง
แลว แตไฟแสดงสถานะยงัคงกะพริบอยู แสดงวาหัวพมิพอาจไดรับความเสียหาย
โปรดตดิตอศูนยบริการ HP เพื่อรับคําแนะนําเฉพาะในการแกปญหาเบื้องตนเกีย่ว
กับหัวพิมพ

ไฟ Toolbox (กลอง
เคร่ืองมือ)

กะพริบถี่ๆ เคร่ืองพิมพไมสามารถเปดกลองเคร่ืองมอื (Windows)/ยูทลิิตีของเคร่ืองพิมพ HP
(Mac) บนหนาจอคอมพิวเตอร
วิธแีกปญหา: ตรวจสอบใหแนใจวา เปดคอมพวิเตอรและไดเชื่อมตอกบัเคร่ืองพิมพ
แลว แลวกดปุม Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) อีกคร้ัง หากกลองเคร่ืองมือ
(Windows)/ยทูิลิตีของเคร่ืองพิมพ HP (Mac) ไมเปด ใหลองรีสตารทคอมพวิเตอร
แลวกดปุม Toolbox (กลองเคร่ืองมือ) อีกคร้ัง หากกลองเคร่ืองมือ (Windows)/
ยูทลิิตีของเคร่ืองพิมพ HP (Mac) ยังไมได ใหติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอกีคร้ัง

กะพริบชาๆ เคร่ืองพมิพกําลังเปดกลองเคร่ืองมือ (Windows) หรือ ยูทลิิตีของเคร่ืองพิมพ HP
(Mac) บนหนาจอคอมพิวเตอร

ไฟทกุดวง กะพริบถี่ๆ เคร่ืองพิมพมีขอผิดพลาดเกี่ยวกบัฮารดแวรที่ไมสามารถแกไขกลับคืนมาได

วิธแีกปญหา: ปดเคร่ืองพิมพ แลวถอดสายไฟออกจากดานหลังเคร่ืองพิมพ รอ 30
วินาท ีแลวเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพกลับเขาไปใหม แลวเปดเคร่ือง หากไฟแสดงสถานะ
เคร่ืองพมิพทุกดวงยงัคงกะพริบอยู ใหไปที่ www.hp.com/support หรือติดตอ
ศูนยบริการของ HP

(ทําตอ)
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B ขอมลูจาํเพาะ
สวนนี้จะเปนการบอกรายละเอียดขอกําหนดขั้นตํ่าของระบบสําหรับการติดต้ังซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
HP Photosmart และขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
สวนประกอบ Windows Mac

ระบบปฏบิตักิาร Microsoft® Windows XP, Windows Vista Mac OS X v10.3.9, v10.4 และ v10.5

โปรเซสเซอร ขอกาํหนดขัน้ต่าํ: โปรเซสเซอรรุนใหมขนาด 1
GHz 32-bit (x86) หรือ 64-bit (x64) หรือสูง
กวา

แนะนําใหใช: 2 GHz หรือสูงกวา

ขอกาํหนดขัน้ต่าํ: PowerPC ที่มี G4, G5 หรือ
โปรเซสเซอร Intel® Core
แนะนําใหใช: PowerPC ที่มี G5 2 GHz หรือ
โปรเซสเซอร Intel® Core Duo

RAM Windows XP และ Vista Home: 512 MB ขั้น
ต่ํา 1 GB แนะนํา
Windows Vista เวอรชันอ่ืนๆ ทั้งหมด: 1 GB
ขั้นต่ํา 2 GB ทีแ่นะนํา

ขอกาํหนดขัน้ต่าํ: 512 MB
แนะนําใหใช: 1 GB

พืน้ทีว่างบนดสิก ขอกาํหนดขัน้ต่าํ: 400 MB (Windows XP) ;
800 MB (Windows Vista)

ขอกาํหนดขัน้ต่าํ: 150 MB

ไดรฟซดีรีอม สิ่งทีจํ่าเปน สิ่งทีจํ่าเปน

เบราวเซอร Microsoft Internet Explorer 5.01 ทีม่ี SP2
หรือรุนที่สูงกวา

เบราวเซอรใดๆ

USB พอรต USB (ไมรวมสาย) พอรต USB (ไมรวมสาย)

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพมิพ
ประเภท ขอมลูจาํเพาะ

การเชือ่มตอ USB 2.0 ความเร็วสูง

ขอมลูจําเพาะดานสภาพแวดลอม คาสงูสดุทีแ่นะนําระหวางการใชงาน: 15–35° C ความชื้นสัมพัทธ 20–80% 

คาสงูสดุระหวางการใชงาน: 5–40° C ความชื้นสัมพัทธ, 5–95% RH
ชวงของอณุหภมูใินการเกบ็รักษา: -30–65° C

การใชไฟฟา: การพมิพ: 30 W (คาเฉล่ีย)

โหมดปดหนาจอ: ต่ํากวา 6 วัตต

ปดเครื่อง: นอยกวา 1 W (คาเฉล่ีย)

หมายเลขรุนของสายไฟ ยโุรป: 8121-1022 (สวิตเซอรแลนด), 8121-1017 (สหราชอาณาจักร, ไอรแลนด), 8121-1011
(เดนมารก), 8121-1015 (ประเทศอื่นๆ ทัง้หมดในยโุรป รวมทัง้รัสเซียและตุรกี)

อเมริกาเหนอื: 8121-1023 (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)

เอเชยี: 8121-0769 (ญี่ปุน), 8121-1019 (จีน), 8121-1020 (ไตหวัน), 8121-1017 (ฮองกง, สิงคโปร),
8121-1015 (เกาหลี), 8121-1013 (อินเดีย), 8121-1014 (ไทย), 8121-1015 (รัสเซีย, ตุรก)ี

แอฟรกิา: 8121-1028

ตะวนัออกกลาง: 8121-1032 (อิสราเอล), 8121-1015 (ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด)

หมูเกาะแปซฟิก: 8121-1016 (ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด)

ทีส่นับสนุน USB Microsoft Windows  XP Home, XP Professional และ Vista
Mac OS X v 10.3.9, v10.4 และ v10.5
HP ขอแนะนําใหใชสาย USB ทีย่าวนอยกวา 3 เมตร
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ขอมลูจําเพาะของวสัดพุมิพ
ประเภท ขอมลูจาํเพาะ

ขอมลูจําเพาะของวสัดพุมิพ ความยาวสงูสดุ (ถาดปอนกระดาษหลกั): 483 มม.

ความยาวสงูสดุ (ถาดกระดาษชนดิพเิศษ): 1118 มม.

ความกวางสงูสดุ: 330 มม.

น้าํหนักสงูสดุสาํหรบัถาดปอนกระดาษหลกั: 220 แกรม วัสดุพิมพแบบออน

ความหนาสงูสดุสาํหรับถาดกระดาษชนิดพเิศษ: 0.7 มม., คร้ังละหน่ึงแผน

ขนาดของวสัดพุมิพ ขนาดทีร่องรบัได

7.6 x 12.7 ซม. ถงึ 33 x 111.8 ซม. รวม:

เมตริก: 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแท็บ) Panorama 10 x 30, 13 x 18 ซม., A3, A4, A5, A6, B4, B5,
E
อมิพเีรยีล: บัตรดัชนี 3 x 5 น้ิว, บัตรดัชนี 4 x 6 น้ิว, บัตรดัชนี 5 x 8 น้ิว, 3.5 x 5 น้ิว, 4 x 6 นิ้ว (มีหรือ
ไมมีแท็บ), Panorama 4 x 10 น้ิว, Panorama 4 x 11 น้ิว, Panorama 4 x 12 น้ิว, 5 x 7 น้ิว,
8 x 10 น้ิว, 11 x 14 น้ิว, 11 x 17 น้ิว, 12 x 12 น้ิว, 13 x 19 น้ิว
สหรฐัอเมริกา: Letter, Legal, Executive, Tabloid
ญีปุ่น: L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki
ซองจดหมาย: ซองจดหมายเบอร 10, A2, C6, DL
กระดาษแบนเนอร: ไมเกนิ 13 x 44 น้ิว

หมายเหตุ เมื่อตองการเรียนรูวิธีพมิพแบนเนอร โปรดไปยงั Resource Center (ศูนยรวมทรัพยากร) บน
เว็บไซต HP Professional Photography ที ่www.hp.com/go/prophoto เลือกประเทศของคุณที่ดาน
บนสุดของหนา

ความจุของถาดใสกระดาษ ถาดปอนกระดาษหลกั

กระดาษธรรมดา 200 แผน

กระดาษภาพถาย 60 แผน

ถาดกระดาษชนิดพเิศษ

วัสดุพมิพที่มคีวามหนาสูงสุด 0.7 มม. 1 แผน

ถาดรบักระดาษออก

กระดาษธรรมดา 50 แผน

กระดาษภาพถาย 20 แผน
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C การรบัประกนัจาก HP
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การดูแลรักษา 27
การทําความสะอาด

หวัพิมพโดยอตัโนมัติ 31
เครื่องพมิพ 31

การปรับตั้งเครือ่งพมิพ 32
การปรับตําแหนงหวัพิมพ. ดู การ
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การพิมพ
การเปลีย่นการตั้งคา 18
การแกไขปญหาเบื้องตน 40
ขาวดํา 21
จากคอมพิวเตอร 9
สเีทา 21
หนาทดสอบ 34

การพิมพขาวดํา 21
การพมิพแบบสีเทา 21
การรับประกนั 52
การอัพเดตโปรแกรมของ  HP 35
การเลือก

คณุภาพงานพมิพ 19
ถาดปอนกระดาษ 20

การแกไขปญหาเบ้ืองตน
การตดิตั้งซอฟตแวร 37
ขอความแสดงขอผิดพลาด 43
ปญหาดานการพมิพ 40

ปญหาเกี่ยวกบัฮารดแวรของ
เครือ่งพิมพ 38

ฝายบริการลกูคาของ HP 46
สัญญาณไฟกะพริบ 38

การใสกระดาษ 11

ข
ขอกําหนดเกีย่วกบัระบบ 50
ขอความแจงสถานะ. ดู ขอความ
แสดงขอผดิพลาด

ขอมูลจาํเพาะ
สภาพแวดลอม 50
เพาเวอร 50

ค
คอมพิวเตอร

การพิมพจาก 9
ขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบ 50

คําถามที่พบบอย 37
คําถามและคําตอบ 37
คุณภาพ, การพิมพหนาทดสอบ 34
เครือ่งพิมพ

การตัง้คา. ด ูคูมือการติดตัง้ฉบับ
ยอ

การทําความสะอาด 31
การปรบัตั้ง 32
การรักษา 27
ขอความแสดงขอผิดพลาด 43
ขอมูลจําเพาะ 50
ชิน้สวนตางๆ 5
เอกสาร 3
ไฟแสดงสถานะ 32

ช
ชองตอสายไฟ 6
ชองปอนกระดาษ. ดู ถาดกระดาษ
ชองปอนกระดาษดานหนา. ดู ถาด
กระดาษชนิดพิเศษและถาด
กระดาษ

ชองรบักระดาษ. ด ูถาดกระดาษ
ชองรบักระดาษดานหลัง 6

ซ
ซอฟตแวร

การอพัเดต 35

การแกไขปญหาเบื้องตน 37
ถอนการติดตัง้ 36
ไดรเวอรเครือ่งพิมพ 9
ไดรเวอร. ด ูพมิพจากโปรแกรม
ซอฟตแวร

ซอฟตแวรเครื่องพิมพ, การ
อัพเดต 35

ด
ไดรเวอร. ด ูพิมพจากโปรแกรม
ซอฟตแวร

ไดรเวอรการพมิพ 9
ไดรเวอรพมิพ, การตัง้คาท่ีแนะนํา

17
ไดรเวอรเครื่องพมิพ, การเปลี่ยนการ
ตั้งคา 18

ต
ตลับบรรจุหมึก

การตรวจสอบระดบัหมึก 28
การทดสอบ 34

ตลับหมึก. ด ูตลับบรรจุหมึก
ตลับหมึกพมิพ. ด ูตลับบรรจุหมึก
ตวัปลดล็อคฝาปดดานหลงั 6
ตารางขอความแสดงขอผิดพลาดและ
ลักษณะไฟแสดงสถานะ 48

ถ
ถาด, กระดาษ 5
ถาดกระดาษชนิดพเิศษ 5
ถาดปอนกระดาษ. ดู ถาดกระดาษ
ถาดปอนกระดาษหนึ่งแผน. ดู ถาด
กระดาษ

ถาดปอนกระดาษหลัก 5
ถาดรบักระดาษออก 5
ถาดสือ่พิมพ. ดู ถาดกระดาษ

ป
ปุม 7
เปดกลองเครื่องมือ 27

ผ
แผงควบคุม 7
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ฝ
ฝาครอบตลบับรรจุหมึก 5
ฝาปดดานหลัง 6

พ
พอรต USB 6

ว
วัสดพุิมพ

การซื้อและการเลือก 10
การใส 11
ขอมูลจาํเพาะ 51
ชนิดพิเศษ 10
ตดิ 44
ถาด 9

วัสดพุิมพ Digital Fine Art. ด ูวัสดุ
พิมพชนิดพิเศษ

วัสดพุิมพชนิดพิเศษ 10
วิธีใช 37
วิธีใช, อเิล็กทรอนิกส 3

ศ
ศูนยบรกิารโซลูชนัของ HP 3

ส
สถานะอุปกรณ. ด ูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดและลักษณะไฟแสดง
สถานะ

สนับสนุน, เทคนิค 46
สนับสนุนทางเทคนิค 46
สนับสนุนทางเว็บ 46
สนับสนุนทางโทรศัพท 46
สนับสนุนออนไลน 46

ห
หนาทดสอบ 34
หนาแสดงการปรบัตาํแหนง 32
หวัพิมพ, การทําความสะอาด 31

อ
เอกสาร, เครื่องพมิพ 3
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