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ก้านสลักแคร่พิมพ์

ไอคอนแสดงสี

 เริ่มต้นที่น ี่ 
 HP Photosmart D5400 series 

 อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสาย USB จนกว่า
จะปรากฏหน้าจอในขั้นตอนที่ 9 

 แผ่นซีดีการติดตั้ง  สายไฟ 

 คู่มือผู้ใช้เบื้องต้น 

 กระดาษภาพถ่ายขนาด 4 X 6 

 แผ่นซีดีแบบพิมพ์ได้  สาย USB 

 *อาจรวมอยู่ด้วย 

 ตลับหมึกพิมพ์สี 

 หัวพิมพ์ 

 นำเทปทั้งหมดออก
จากเครื่องพิมพ์ 
นำฟิล์มป้องกันออก
จากหน้าจอ 

a.

 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก 

 เปิดฝาเครื่อง และ
นำวัสดุบรรจุภัณฑ์
ทั้งหมดออกจาก
ด้านในเครื่อง 

b.

 ต่อสายไฟและ
อะแดปเตอร์ 

a.

 กดปุ่ม  
เพ่ือเปิดเครื่อง 

b.

 ถ้ามีข้อความที่
หน้าจอปรากฏขึ้น 
ให้เลือกภาษา 
และประเทศ/ภูมิภาค 
ของท่าน 

c.

 ต่อสายไฟ 

 เปิดฝาครอบตลับ
หมึกพิมพ์ 

a.

 ติดตั้งหัวพิมพ์ 

 โยกก้านสลักสีเทาขึ้้น
จนสุด ดังรูป 

b.

 นำหัวพิมพ์ออกจาก
บรรจุภัณฑ์  
  ห้ามจับ หน้าสัมผัส
ที่เป็นสีทองแดง 
  ห้ามทำให้เกิดรอย
ขูดขีด บริเวณหน้่า
สมัผัสกับตัวเคร่ืองพิมพ์
หรือพื้นผิวอื่นใด 

c.

 จับหัวพิมพ์หงายขึ้น
ดังรูป 

d.

 นำหัวพิมพ์ใส่ลงใน
เครื่องพิมพ์ 

e.

 ค่อยๆ โยก
ก้านสลักลง 

f.

 ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ 

 นำพลาสติกที่ห่อหุ้ม
ออกโดยดึงแถบสีส้ม 

a.

 บิดฝาปิดสีส้มเพื่อให้
หลุดออก 

b.

 พลิกตลับหมึกพิมพ์ก
ลับด้าน แล้วดันลงใน
ช่องใส่หมึกที่
เหมาะสม จากนั้น
ให้กดลงจนกระทั่ง
มีเสียงคลิกเข้าที่ 

c.

 ปิดฝาครอบตลับ
หมึกพิมพ์ 
 กระบวนการเริ่ม
การทำงานจะเริ่มขึ้น 
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 
6 นาที ท่านจะได้ยิน
เสียงการทำงาน
ของเครื่องพิมพ์ 

e.

 ดำเนินการต่อใน
ขั้นตอนถัดไปเพื่อ
ใส่กระดาษ 

f.

 ในขณะที่กระบวนการเริ่มการทำงานดำเนินการต่อ
ให้ทำขั้นตอนต่อไปเพื่อใส่กระดาษ 

 ทำตามขั้นตอน a, b 
และ c สำหรับตลับ
หมึกพิมพ์ทุกตลับ 

d.

  ข้อควรทราบ:  ท่านต้องทำขั้นตอนที่ 5a ให้เสร็จก่อนจึงจะทำ
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ได้ 

 ยกถาดรับกระดาษออก a.

 ใส่กระดาษ 

 เลื่อนตัวปรับความ
กว้างกระดาษไปทาง
ซ้าย 

b.

 ใส่ กระดาษเปล่าสีขาว  
ลงในถาดป้อนกระดาษ
หลักและเลื่อนตัวปรับ
แนวกระดาษให้พอดีกับ
กระดาษ  

c.

 ปิดถาดรับกระดาษอ
อกกลับลงมา 
และกดปุ่ม OK (ตกลง) 

d.

 ใส่กระดาษภาพถ่าย 
 ยกฝาถาดภาพถ่ายขึ้น a.

 ป้อนกระดาษภาพถ่าย
โดยให้  ด้านที่มัน
คว่ำลง  ในถาด
ภาพถ่ายเลื่อนตัวปรับ
แนวกระดาษให้พอดี
กับกระดาษภาพถ่าย 

b.

 ลดฝาถาดภาพถ่าย
ลงจนกระทั่งปิดสนิท 

c.

 ดึงแกนเลื่อนของถาด
กระดาษออกและยก
ที่จับกระดาษขึ้น 

d.

 พิมพ์หน้าการจัดตำแหน่ง 
 หลังจากที่ท่าน
ป้อนกระดาษเสร็จ 
ให้กดปุ่ม  OK  (ตกลง) 
จากนั้นรอสักครู่ 
ขณะที่กำลังพิมพ์หน้า
การจัดตำแหน่ง 

a.

 เมื่อเครื่องพิมพ์หน้า
การจัดตำแหน่งออกมา
แล้ว หมายถึงการจัด
ตำแหน่งเสร็จเรียบ
ร้อย กดปุ่ม OK (ตกลง)   

b.

 สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง 
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 ติดตั้งซอฟต์แวร์ - Windows 

  หมายเหต ุ:  ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะมีข้อความแนะนำ
ปรากฏบนหน้าจอ 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เข้าสู่ระบบถ้าจำเป็น 
จากนั้นรอจนกว่าหน้าจอเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้น ใส่แผ่นซีดี 
และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ  
  ข้อควรทราบ:  หากหน้าจอเริ่มต้นไม่ปรากฏ 
ให้ดับเบิลคลิกที ่ My Computer  (คอมพิวเตอร์ของฉัน) 
แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน  CD-ROM  (ซีดีรอม) ที่มีโลโก้ 
HP จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่  setup.exe  

a.

  ข้อควรทราบ:  โปรดซื้อสาย USB หากไม่มีให้มาด้วย 
 เมื่อข้อความแนะนำเกี่ยวกับ USB ปรากฏขึ้น ให้ต่อสาย 
USB เข้ากับพอร์ตทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ HP 
จากนั้นต่อเข้าพอร์ต USB พอร์ตใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ 

b.

  ข้อควรทราบ:  โปรดซื้อสาย USB หากไม่มีให้มาด้วย 
 ให้ต่อสาย USB เข้ากับพอร์ตทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ 
HP จากนั้นต่อเข้าพอร์ต USB พอร์ตใดก็ได้บนคอมพิวเตอร์ 

a.

 ใส่แผ่นซีดี 
 แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอน  HP Installer 
(โปรแกรมติดตั้ง HP) 
 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ 
 ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอ  Setup Assistant  
(ตัวช่วยการติดตั้ง)  จนเสร็จสมบูรณ์

b.
c.

d.

 สำรวจคุณลักษณะต่างๆ 
 โปรแกรมซอฟต์แวร์ HP Photosmart ได้รับการติดตั้งลงใน
คอมพิวเตอร์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลองใช้งาน
คุณลักษณะในเครื่องพิมพ์ HP ของท่านได้ 

 พิมพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจำ 

 กดปุ่มลูกศรเพื่อดู
ภาพถ่ายที่ต้องการ
จากนั้นให้กดปุ่ม 
 OK  (ตกลง) 
 กดปุ่ม  Print Photo  
(พิมพ์ภาพถ่าย) 
บนแผงควบคุมเพื่อ
สั่งพิมพ์ภาพถ่าย 

c.

d.

 ใส่การ์ดหน่วยความ
จำจากกล้องถ่ายภาพ
ลงในช่องเสียบ
การ์ดหน่วยความจำ
ที่เหมาะสมของ
เครื่องพิมพ์ HP 

b.

 ป้อนกระดาษภาพ
ถ่ายลงในถาดภาพถ่าย
หากยังไม่ได้ทำ
เช่นนั้น 

a.

 การแก้ไขปัญหา 

  ปัญหา:  (Windows) หน้าจอ Add Hardware (เพิ่มฮาร์ดแวร์) 
ของ Microsoft ปรากฏขึ้น 
  การดำเนินการ:  ยกเลิกหน้าจอทั้งหมด ดึงสาย USB 
ออก แล้วใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ HP สีีเขียวเข้าไปในเครื่อง 

  ปัญหา:  (เฉพาะ Windows เท่านั้น) ท่านไม่เห็นหน้าจอที่ระบุ
ให้เชื่อมต่อสาย USB 
  การดำเนินการ:  ยกเลิกหน้าจอทั้งหมด นำแผ่นซีดีซอฟต์แวร ์
HP สีเขียวออก แล้วจึงใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง 

  ปัญหา:  (เฉพาะ Windows เท่านั้น) หน้าจอ
 Device Setup Has Failed To Complete  
(การตั้งค่าอุปกรณ์ไม่เสร็จสมบูรณ)์ ปรากฏขึ้น 
  การดำเนินการ:  ดึงสายเครื่องพิมพ์ออกแล้วเสียบกลับเข้า
ไปใหม่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด ตรวจสอบว่าได้ต่อ
สาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว ห้ามต่อสาย USB เข้ากับ
แป้นพิมพ์หรือฮับ USB ที่ไม่มีไฟเลี้ยง 

 ติดตั้งซอฟต์แวร์ - Mac 

 ตอ้งการข้อมูลเพิ่มเติม? 

www.hp.com

Printed in [country] - English

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

  Windows:  ศูนย์บริการโซลูชันของ HP ช่วยอำนวยความ
สะดวกในการเข้าถึงคุณลักษณะมากมายของซอฟต์แวร์
และเครื่องพิมพ์ HP ได้แก่ สถานะเครื่องพิมพ์ การตั้งค่า 
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม และวิธีใช ้

 ใช้ซอฟต์แวร ์HP 

  Mac:  HP Photosmart Studio ช่วยให้ท่านสามารถจัดระเบียบ 
จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอได้ 

Printed in [country] 


