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Apply sticker to printer.
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Important! 
Do NOT connect the USB cable until prompted by the software!

This device supports WiFi Protected Setup (WPS) 
 for easy one-button wireless setup.

•	 If you have a WPS enabled router, push the 
WPS button on the router at any time during 
setup to connect. The wireless LED on the printer 
will turn on if the connection is successful. 

•	 If your router does not support WPS or have a 
WPS button, follow the directions in the Setup 
Wizard to setup your network connection. Refer 
to your router’s documentation for additional 
information.

Be sure to follow the instructions on 
the product display as it guides you 
through setting up and connecting the 
HP Photosmart.

Unpack and remove all tape

Follow the Setup Wizard

Power on

Connect the power cord and adapter. Press  to turn on the HP Photosmart.

For computers without a CD/DVD drive, please go 
to www.hp.com/support to download and install the 
software.
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Get to know the HP Photosmart

Photo: 
Opens the Photo menu where you can 
view, edit, print, and save photos.

Scan: 
Opens the Scan To menu where you can 
select a destination for your scan.

Copy: 
Opens the Copy menu where you can select 
a copy type or change the copy settings.

Help: 
Opens the Help Menu on the display where 
you can select a topic to learn more about 
it. From the Home screen, touching Help 
lists the topics for which help is available.

Directional keys: 
Allow you to navigate through photos and 
menu options. Touch the right arrow to 
access the secondary Home screen.

Home: 
Returns to the Home screen (the default 
screen when you turn on the product).

Quick Forms: 
Prints a variety of blank forms, such as 
school paper, music paper, mazes, and 
checklists. Quick Forms may be available 
on the main Home screen depending on 
your country/region.

Setup: 
Opens the Setup menu where you can 
change product settings and perform 
maintenance functions.

Back: 
Returns to the previous screen on the 
display.

Ink Supplies: 
Opens the Estimated Ink Levels screen.

Snapfish: 
Opens the Snapfish menu where you 
can upload, edit, and share your photos. 
Snapfish may not be available depending 
on your country/region.

Cancel: 
Stops the current operation.
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Get the most out of your HP Photosmart

Print your photos without connecting to 
a computer— just insert your memory 
card or USB drive into a slot on the HP 
Photosmart and start printing.

Print photos from your Bluetooth devices 
such as PDAs, camera phones, and 
computers using the built-in Bluetooth 
technology.

Connect the HP Photosmart to as many 
as five computers over a wired or 
wireless network.

Print a variety of projects such as 
games, checklists, music paper, albums, 
and panorama photos.

Scan originals to a memory card or a 
connected computer.

Use the Edit features of the HP 
Photosmart to make subtle adjustments, 
give your photos an antique look, or 
add fun frames.

Use the HP Photosmart to print, save, 
and share photos using Snapfish.

Make color or black-and-white copies.

Go green by using the duplexer to 
print two-sided documents with multiple 
pages on same sheet to reduce paper 
usage.

Fun and easy wireless photo printing

Connect to additional computers on a network
You can connect the HP Photosmart to more than one computer on a small network of computers.  
If the HP Photosmart is already connected to a computer on a network, for each additional computer you 
must install the HP Photosmart Software. During software installation, the software will automatically discover 
the HP Photosmart on the network. Once you have set up the HP Photosmart on the network you will not need 
to configure it again when you add additional computers.

Note: You can connect the HP Photosmart to either a wireless or wired network, but not both at the same 
time.

HP iPrint Photo is a free downloadable software application that allows you to quickly and easily print 
4 x 6 inch photos. Images stored on your iPhone or iPod Touch can print on most HP networked ink jet 
printers connected to a local WiFi network. Wireless printing is a fun extension of the iPhone/iPod Touch’s 
easy photo capture and viewing experience. 
For more information go to: www.hp.com/go/iprintphoto
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Get the most out of your HP Photosmart

Change the HP Photosmart from a USB connection to a 
network connection
If you first install the HP Photosmart with a USB connection, you can later change to a wireless or Ethernet 
network connection. If you already understand how to connect to a network, you can use the general 
directions below. 

To change a USB connection to a network connection 
1. Unplug the USB connection from the back of the product. 
2. Depending on the connection type you want to switch to, do one of the following:

For an integrated wireless WLAN 802.11 connection 
a. On the Home screen, touch the right arrow to view more options. 
b. Touch Setup.
c. Touch Network.
d. Touch Wireless Setup Wizard. 

This runs the Wireless Setup Wizard.

3. Install the software for a network connection, choose Add a Device, and then follow the onscreen 
instructions.

Find more information
All other product information can be found in the electronic Help and Readme. Electronic Help includes 
instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal 
notices, environmental, regulatory, and support information. The Readme file contains HP support contact 
information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information.

To access the electronic Help 
•	 Windows: Click Start > All Programs > HP > Photosmart Premium C309 series > Help.
•	 Mac OS X v10.4: Click Help > Mac Help, Library > HP Product Help.
•	 Mac OS X v10.5: Click Help > Mac Help. In the Help Viewer. Choose HP Product Help from the Mac 

Help pop-up menu.

Windows 7
Windows 7 support information is available online: www.hp.com/go/windows7. 

Power specifications:
Power adapter: 0957-2271
Input voltage: 100 to 240 Vac
Input frequency: 50-60 Hz
Power consumption: 85W Maximum, 50W Average

Note: Use only with the power adapter supplied by 
HP.

Ink usage
Note: Ink from the cartridges is used in the printing 
process in a number of different ways, including 
in the initialization process, which prepares the 
device and cartridges for printing, and in printhead 
servicing, which keeps print nozzles clear and ink 
flowing smoothly. In addition, some residual ink is 
left in the cartridge after it is used. 
For more information see www.hp.com/go/
inkusage.

For a wired (Ethernet) connection 
a. Connect an Ethernet cable from the Ethernet port on the back of the product to an available Ethernet 

port on the router or switch. 
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Windows Mac

Troubleshooting

If the HP Photosmart does not turn on:
1. Check the power cord.

•	 Make sure the power cord is firmly connected to both the product and the power adapter. 
•	 If you are using a power strip, make sure the power strip is turned on. Or, try plugging the product 

directly into a power outlet. 
•	 Test the power outlet to make sure it is working. Plug in an appliance that you know works, and see if 

the appliance has power. If not, then there might be a problem with the power outlet. 
•	 If you plugged the product into a switched outlet, make sure the outlet is switched on. If it is switched 

on but still does not work, then there might be a problem with the power outlet. 
2. Unplug the power cord from the back of the product. Plug the power cord back in, and then press the On 

button to turn on the product. 
3. The product might not respond if you press the On button too quickly. Press the On button once. It might 

take a few minutes for the product to turn on. If you press the On button again during this time, you might 
turn the product off. 

4. If you have completed all of the steps provided in the previous solutions and are still having a problem, 
contact HP support for service. Go to: www.hp.com/support.

Setup Troubleshooting

If you are unable to print make sure the product 
is set as your default printing device:
•	 Windows Vista: On the Windows taskbar, 

click Start, click Control Panel, and then 
click Printers.

•	 Windows XP: On the Windows taskbar, 
click Start, click Control Panel, and then 
click Printers and Faxes.

Make sure that your product has a check mark 
in the circle next to it. If your product is not 
selected as the default printer, right-click the 
printer icon and choose “Set as default printer” 
from the menu.
If you are still unable to print, or the Windows 
software installation fails:
1. Remove the CD from the computer’s  

CD-ROM drive, and then disconnect the 
USB cable from the computer.

2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall 

and close any anti-virus software. Restart 
these programs after the product software is 
installed.

4. Insert the product software CD in the 
computer’s CD-ROM drive, then follow the 
onscreen instructions to install the product 
software. Do not connect the USB cable 
until you are told to do so.

5. After the installation finishes, restart the 
computer.

To uninstall the software:
1. Disconnect the HP Photosmart from your 

computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard 

folder.
3. Double-click HP Uninstaller. Follow the 

onscreen instructions.

To install the software:
1. To install the software, insert the HP software 

CD into your computer’s CD drive.
2. On the desktop, open the CD and then 

double-click HP Installer.
3. Follow the onscreen instructions.

If you are unable to print, uninstall and reinstall 
the software:
Note: The uninstaller removes all of the HP 
software components that are specific to 
the device. The uninstaller does not remove 
components that are shared by other products 
or programs.
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Troubleshooting

Network Troubleshooting
Use this section to solve problems you might encounter when setting up a network connection.

The product cannot be found during software installation
If the HP software is unable to find your product on the network during software installation, try the following 
troubleshooting steps. Steps 1 and 2 are for wireless connections only and Steps 3 and 4 are applicable for 
both wireless connections and Ethernet connections. If you have a wireless connection, start with Step 1 and 
proceed through step 4 as necessary. If you have an Ethernet connection, start at Step 3. 

Step 1: Determine if the product is connected to the network by running the Wireless Network Test and 
following any instructions provided. 

To run the Wireless Network Test 
1. On the Home screen, touch the right arrow to view more options.
2. Touch Setup. 
3. Touch Network. 
4. Touch Wireless Network Test.

Wireless connections

Here is how to resolve some common issues that can keep the product from joining your network:

•	 You may have picked the wrong network or typed in your network name (SSID) incorrectly. Check these 
settings to ensure they are correct. 

•	 You may have typed in your WEP key or your WPA encryption key incorrectly (if you are using 
encryption).  
Note: If the network name or the WEP/WPA keys are not found automatically during installation, and if 
you don’t know them, you can download an application from www.hp.com/go/networksetup that may 
help you locate them. This application works for only Windows Internet Explorer and is only available in 
English. 

•	 You may have a router problem. Try restarting both the product and the router by turning the power for 
each of them off, and then on again.

Step 2: If you determine in step 1 that your product is not connected to the network and you have already 
run the Wireless Setup Wizard from the product display or the HP Photosmart is connected to the network 
but cannot be found by the HP software, you will need to follow the onscreen instructions during software 
installation to help connect the product to the network and diagnose any possible problems with your 
network setup. 

To connect the product to a network 
1. Insert the product Software CD in the computer CD-ROM drive. 
2. Follow the instructions on the screen. When you are prompted, connect the product to the computer 

using the USB setup cable included in the box. The product will attempt to connect to the network. If the 
connection fails, follow the prompts to correct the problem, and then try again. 

3. When the setup is finished, you will be prompted to disconnect the USB cable and test the wireless 
network connection. Once the product connects successfully to the network, install the software on each 
computer that will use the product over the network.
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Step 3: Check for and resolve the following possible conditions: 
•	 Your computer may not be connected to your network. Make sure that the computer is connected to the 

same network to which the HP Photosmart is connected. If you are connected wirelessly, for example, it is 
possible that your computer is connected to a neighbor’s network by mistake. 

•	 Your computer may be connected to a Virtual Private Network (VPN). Temporarily disable the VPN 
before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network; 
you will need to disconnect the VPN to access the product over the home network. 

•	 Security software may be blocking communication. Security software (firewall, anti-virus, anti-spyware) 
installed on your computer may be blocking communication between the product and the computer. An 
HP diagnostic runs automatically during installation and can provide messaging about what may be 
blocked by the firewall. Try temporarily disconnecting your firewall, anti-virus, or anti-spyware applications 
to see if you can successfully finish the installation. You can re-enable your firewall application after 
installation is complete. Make sure the following files are included in the exceptions list of the firewall:

Ethernet and wireless connections

Troubleshooting

•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe 
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe 
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdstcp.exe
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe
•	 C:\Windows\System32\hpzinw12.exe
•	 C:\Windows\System32\hpzipm12.exe

Tip: Configure your firewall software to allow communication over UDP port 427 (Windows) or Bonjour 
(Mac).

Step 4: Use the advanced search feature.

Other network problems after software installation
If the HP Photosmart has been successfully installed, and you are experiencing problems such as not being 
able to print, try the following:

1. Print a network configuration report using the following instructions: 
a. On the Home screen, touch the right arrow to view more options. 
b. Touch Setup. 
c. Touch Network. 
d. Touch View Network Settings.
e. Touch Print Network Configuration Page.

2. Identify the IP address of the HP Photosmart from the network configuration report. 
3. Use the advanced search option available during software installation, then click on Search by IP address 

and enter the product’s IP address.

•	 Turn off the router, product, and computer, and then turn them back on in this order: router first, then the 
product, and finally the computer. Sometimes, cycling the power will recover a network communication 
issue. 

•	 If the previous step does not solve the problem and you have successfully installed the HP Photosmart 
Software on your computer, run the Network Diagnostic tool. 

To run the Network Diagnostic tool (Windows)  
> In the Solution Center, click Settings, click Other Settings, and then click Network Toolbox. On the 
Utilities tab, click Run Network Diagnostics.
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HP printer limited warranty statement

A. Extent of limited warranty
  1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from 

defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase 
by the customer.

  2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does 
not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.

  3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover 
any other problems, including those that arise as a result of:

   a. Improper maintenance or modification;
   b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
   c. Operation outside the product's specifications;
   d. Unauthorized modification or misuse.
  4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the 

customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use 
of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for 
the particular failure or damage.

  5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's 
warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.

  6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, 
within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.

  7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
  8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the 

product being replaced.
  9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
  10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts 

for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in 
countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY 
OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

C. Limitations of liability
  1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and 

exclusive remedies.
  2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN 

THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES.

D.  Local law
  1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary 

from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere 
in the world.

  2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed 
modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty 
Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some 
governments outside the United States (including provinces in Canada), may:

   a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer 
(e.g., the United Kingdom);

   b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
   c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer 

cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
 3.  THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 

EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS 
APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP product Duration of limited warranty
Software Media 90 days
Printer 1 year
Print or Ink cartridges  Until the HP ink is depleted or the “end of warranty” date printed 

 on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This 
warranty does not cover HP ink products that have been refilled, 
remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

Printheads (only applies to products with customer 1 year 
replaceable printheads)
Accessories 90 days
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นำ�สติ๊กเกอร์จ�กเอกส�รปะหน้�ม�ติดไว ้

ที่เครื่องพิมพ์

ข้อสำ�คัญ! 

ห้�มต่อส�ยเคเบิล USB จนกว่�จะปร�กฏข้อคว�มแจ้งให้ดำ�เนินก�รเช่นนั้นในระหว�่งติดตั้งซอฟต์แวร์!

แกะบรรจุภัณฑ์และนำ�เทปทั้งหมดออก

ปฏิบัติต�มตัวช่วยสร้�งก�รติดตั้ง

เปิดเครื่อง

ต่อส�ยไฟและอะแดปเตอร์ กด  เพื่อเปิด HP Photosmart

ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในจอแสดงผลที่แนะนำ�ก�

รติดตั้งและก�รเชื่อมต่อ HP Photosmart ให้กับคุณ

สำ�หรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี โปรดไปที่ www.hp.com/support 

เพื่อด�วน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

อุปกรณ์นี้สนับสนุน WiFi Protected Setup (WPS)  เพื่อก�รติดตั้งแบบไร้ส�ย

โดยใช้ปุ่มเดียวอย่�งง่�ยด�ย

• ห�กคุณมีเร�เตอร์ที่เปิดใช้ง�น WPS ให้กดปุ่ม WPS บนเร�เตอร์เมื่อใดก็ได้ใน

ระหว่�งก�รติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อ ทั้งนี้ LED แบบไร้ส�ยบนเครื่องพิมพ์จะทำ�ง�น

ถ้�ก�รเชื่อมต่อสำ�เร็จ 

• ถ�้เร�เตอร์ของคุณไม่รองรับ WPS หรือไม่มีปุ่ม WPS ให้ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�

ในตัวช่วยก�รติดตั้งเพื่อติดตั้งก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยของคุณ โปรดดูเอกส�ร

ประกอบของเร�เตอร์ของคุณสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
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ทำ�คว�มรู้จักกับ HP Photosmart

ภ�พถ่�ย: 
เปิดเมนู ภ�พถ่�ย ซึ่งคุณส�ม�รถดู แก้ไข พิมพ์ และบันทึกภ�พถ่�ย

สแกน: 
เปิดเมนู สแกนไปยัง ซึ่งคุณส�ม�รถเลือกปล�ยท�งสำ�หรับง�นสแกน

ของคุณได้

ทำ�สำ�เน�: 
เปิดเมนู ทำ�สำ�เน� ซึ่งคุณส�ม�รถเลือกประเภทก�รทำ�สำ�เน� หรือ

เปลี่ยนก�รตั้งค่�ก�รทำ�สำ�เน�ได้

วิธีใช้: 
เปิดเมนู วิธีใช้ บนจอแสดงผลที่คุณส�ม�รถเลือกหัวข้อที่ต้องก�ร

ศึกษ�เพิ่มเติม จ�กหน้�จอหลัก เมื่อแตะ วิธีใช้ จะมีก�รแสดงหัวข้อ

ที่มีข้อมูลวิธีใช้

แป้นบังคับทิศท�ง: 
ช่วยให้คุณส�ม�รถค้นห�ผ่�นภ�พถ่�ยและตัวเลือกเมนูได้ แตะที ่

ลูกศรขว�เพื่อเข้�ถึงหน้�จอหลักที่สอง

หน้�แรก: 
กลับไปที่หน้�จอหลัก (หน้�จอเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง)

แบบฟอร์มสำ�เร็จรูป: 
พิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่�งๆ เช่น กระด�ษสมุดจด แผ่นโน้ตดนตรี 

เข�วงกต และร�ยก�รตรวจสอบ แบบฟอร์มสำ�เร็จรูปอ�จมีให้เลือก 

บนหน้�จอหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภ�คของคุณ

ตั้งค่�: 
เปิดเมนู ตั้งค่� ซึ่งคุณส�ม�รถเปลี่ยนก�รตั้งค่�เครื่องและดำ�เนินก�ร

ดูแลรักษ�ได้

ย้อนกลับ: 
กลับสู่หน้�จอก่อนหน้�บนจอแสดงผล

หมึกพิมพ์: 
เปิดหน้�จอ ระดับหมึกพิมพ์โดยประม�ณ

Snapfish: 
เปิดเมนู Snapfish ซึ่งคุณส�ม�รถอัพโหลด แก้ไข หรือใช้ง�นภ�พถ่�ย

ร่วมกัน Snapfish อ�จไม่พร้อมให้บริก�ร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/

ภูมิภ�คของคุณ

ยกเลิก: 
หยุดก�รทำ�ง�นปัจจุบันภ

�ษ
�ไท

ย



11

ก�รใช้ง�น HP Photosmart อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

พิมพ์ภ�พถ่�ยของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพียง

เสียบก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�หรือไดรฟ์ USB ในช่องเสียบบน HP 

Photosmart และเริ่มก�รพิมพ์

พิมพ์ภ�พถ่�ยจ�กอุปกรณ์ Bluetooth เช่น PDA โทรศัพท ์

ติดกล้อง และคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth

เชื่อมต่อ HP Photosmart เข้�กับคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดห้�เครื่อง

ผ่�นเครือข่�ยแบบใช้ส�ยหรือเครือข่�ยแบบไร้ส�ย

พิมพ์ง�นที่หล�กหล�ย เช่น เกม ร�ยก�รตรวจสอบ แผ่นโน้ต

ดนตรี อัลบั้ม และภ�พพ�โนร�ม�

สแกนต้นฉบับลงก�ร์ดหน่วยคว�มจำ� หรือคอมพิวเตอร ์

ที่เชื่อมต่อ

ใช้คุณสมบัติ แก้ไข ของ HP Photosmart เพื่อปรับเปลี่ยนภ�พ

อย่�งแนบเนียน ทำ�ให้ภ�พถ่�ยของคุณดูเก่� หรือเพิ่มกรอบ 

ที่น่�สนใจ

ใช้ HP Photosmart เพื่อพิมพ์ บันทึก และแบ่งปันภ�พถ่�ย 

โดยใช้ Snapfish

ทำ�สำ�เน�สีหรือข�วดำ�

ช่วยกันรักษ�สิ่งแวดล้อมด้วยก�รใช้ดูเพล็กเซอร์ เพื่อพิมพ์

เอกส�รสองด้�นโดยให้มีง�นหล�ยหน้�อยู่บนกระด�ษ 

แผ่นเดียว เพื่อลดปริม�ณก�รใช้กระด�ษ

ก�รพิมพ์ภ�พถ่�ยแบบไร้ส�ยอย่�งง่�ยด�ยและสนุกสน�น

ก�รเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมบนเครือข่�ย
คุณส�ม�รถเชื่อมต่อ HP Photosmart เข้�กับเครื่องคอมพิวเตอร์ม�กกว่�หนึ่งเครื่องบนเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ขน�ดเล็กได้  

ห�ก HP Photosmart เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่�ยเรียบร้อยแล้ว คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart สำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมแต่ละเครื่อง  

ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จะค้นห� HP Photosmart บนเครือข่�ยโดยอัตโนมัติ ห�กคุณติดตั้ง HP Photosmart ลงบนเครือข่�ยไว้เรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนด

ค่�อีกเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมบนเครือข่�ย

หม�ยเหตุ: คุณส�ม�รถเชื่อมต่อ HP Photosmart เข้�กับเครือข่�ยแบบไร้ส�ยหรือใช้ส�ยได้ แต่ไม่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับเครือข่�ยทั้งสองในเวล�เดียวกันได้

HP iPrint Photo เป็นแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ฟรี ซึ่งจะช่วยให้คุณส�ม�รถพิมพ์ภ�พถ่�ยขน�ด 4 x 6 นิ้ว ได้อย่�งรวดเร็วและง่�ยด�ย รูปภ�พที่เก็บไว้

ใน iPhone หรือ iPod Touch ของคุณจะส�ม�รถพิมพ์ได้บนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP ส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่�ย WiFi ท้องถิ่น ก�รพิมพ์แบบไร้ส�ยมอบประสบก�รณ ์

อันน่�ประทับใจของก�รดูและก�รจับภ�พที่แสนง่�ยด�ยจ�กก�รเชื่อมต่อกับ iPhone/Pod Touch 

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.hp.com/go/iprintphoto
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ก�รใช้ง�น HP Photosmart อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

ก�รเปลี่ยน HP Photosmart จ�กก�รเชื่อมต่อ USB เป็นก�รเชื่อมต่อเครือข่�ย
ห�กคุณติดตั้ง HP Photosmart ด้วยก�รเชื่อมต่อแบบ USB ในครั้งแรก คุณส�ม�รถเปลี่ยนเป็นก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยไร้ส�ยหรือ Ethernet ได้ในภ�ยหลัง ห�กคุณเข้�ใจ 

วิธีก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยแล้ว คุณส�ม�รถใช้วิธีก�รทั่วไปด้�นล่�งนี้ได้ 

ก�รเปลี่ยนก�รเชื่อมต่อแบบ USB เป็นก�รเชื่อมต่อแบบเครือข่�ย 

1. ถอดปลั๊กก�รเชื่อมต่อแบบ USB ออกจ�กด้�นหลังของผลิตภัณฑ์ 

2. ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทก�รเชื่อมต่อที่คุณต้องก�รเปลี่ยนไปใช้:

สำ�หรับก�รเชื่อมต่อ WLAN 802.11 ไร้ส�ยแบบครบวงจร 

a. บนหน้�จอหลัก ให้แตะลูกศรขว�เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม 

b. แตะ ตั้งค่�

c. แตะ เครือข่�ย

d. แตะ ตัวช่วยก�รติดตั้งแบบไร้ส�ย 

ซึ่งจะรันตัวช่วยก�รติดตั้งแบบไร้ส�ย

3. ติดตั้งซอฟต์แวร์สำ�หรับก�รเชื่อมต่อเครือข่�ย เลือก เพิ่มอุปกรณ์ จ�กนั้นปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�บนหน้�จอ

ค้นห�ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดส�ม�รถอ่�นได้ในวิธีใช้และ Readme ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย คำ�แนะนำ�เรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

และก�รแก้ไขปัญห�เบื้องต้น อีกทั้งยังมีข้อมูลจำ�เฉพ�ะของผลิตภัณฑ์ คำ�ประก�ศท�งกฎหม�ย ข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ และข้อมูลก�รสนับสนุน ไฟล์ Readme 

ประกอบด้วยข้อมูลก�รติดต่อฝ่�ยสนับสนุนของ HP ข้อกำ�หนดของระบบปฏิบัติก�ร และก�รอัพเดทล่�สุดสำ�หรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ

ก�รเข้�สู่วิธีใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• Windows: คลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > HP > Photosmart Premium C309 series > Help (วิธีใช้)

• Mac OS X v10.4: คลิก Help (วิธีใช้) > Mac Help, Library (วิธีใช้ Mac, ไลบร�รี) > HP Product Help (วิธีใช้ HP Product)

• Mac OS X v10.5: คลิก Help (วิธีใช้) > Mac Help (วิธีใช้ Mac) ใน Help Viewer (ตัวเรียกดูวิธีใช้) เลือก HP Product Help (วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ HP) จ�กเมนู Mac Help 

(วิธีใช้ Mac) ที่ปร�กฏขึ้น

Windows 7

ข้อมูลสนับสนุน Windows 7 มีให้บริก�รท�งออนไลน์: www.hp.com/go/windows7 

ลักษณะเฉพ�ะของกำ�ลังไฟ:
อะแดปเตอร์จ่�ยไฟ: 0957-2271

แรงดันไฟฟ้�เข้�: 100 ถึง 240 Vac

คว�มถี่ไฟฟ้�ข�เข้�: 50-60 Hz

ก�รใช้ไฟ: 85วัตต์ สูงสุด, 50วัตต์ โดยเฉลี่ย

Note: ใช้กับอะแดปเตอร์จ่�ยไฟที่ HP ให้ม�เท่�นั้น

ก�รใช้หมึกพิมพ์
Note: หมึกพิมพ์จ�กตลับหมึกพิมพ์ถูกนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รพิมพ์ในหล�กหล�ยวิธี 

รวมถึงในกระบวนก�รกำ�หนดก�รทำ�ง�นเริ่มต้น ซึ่งเป็นก�รเตรียมพร้อมอุปกรณ์และ

ตลับหมึกพิมพ์สำ�หรับก�รพิมพ์ รวมทั้งกระบวนก�รตรวจสอบหัวพ่นหมึก ซึ่งเป็นก�ร

ดูแลให้หัวพ่นหมึกสะอ�ดและหมึกไหลได้สะดวก นอกจ�กนี้ หมึกที่เหลือบ�งส่วนจะ

อยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจ�กก�รใช้ง�น  

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

สำ�หรับก�รเชื่อมต่อแบบใช้ส�ย (Ethernet) 

a. เชื่อมต่อส�ย Ethernet จ�กพอร์ต Ethernet ที่อยู่ด้�นหลังของเครื่องเข้�กับพอร์ต Ethernet ที่มีอยู่บนเร�เตอร์หรือสวิตช์ 
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Windows Mac

ก�รแก้ไขปัญห�เบื้องต้น

ห�ก HP Photosmart ไม่เปิดทำ�ง�น:

1. ตรวจสอบส�ยไฟ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้ต่อส�ยไฟเข้�กับเครื่องและอะแดปเตอร์อย่�งแน่นหน�แล้ว 

• ห�กคุณใช้ปลั๊กพ่วง โปรดตรวจดูว่�ปลั๊กพ่วงเปิดสวิตช์อยู่ หรือลองเสียบปลั๊กเครื่องเข้�กับเต้�รับโดยตรง 

• ตรวจสอบเต้�รับเพื่อให้แน่ใจว่�เต้�รับทำ�ง�นอยู่ โดยก�รเสียบปลั๊กของอุปกรณ์ที่ใช้ง�นได้และดูว่�อุปกรณ์นั้นมีไฟเข้�หรือไม่ ห�กไฟไม่เข้� แสดงว่�อ�จจะมี

ปัญห�เกิดขึ้นกับเต้�รับ 

• ห�กเสียบเครื่องเข้�กับเต้�รับที่มีสวิตช์เปิด/ปิด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้เปิดสวิตช์แล้ว ห�กสวิตช์เปิดอยู่แต่ใช้ง�นไม่ได้ เต้�รับอ�จมีปัญห� 

2. ถอดปลั๊กส�ยไฟออกจ�กด้�นหลังของตัวผลิตภัณฑ์ เสียบส�ยไฟกลับเข้�ที่ แล้วจึงกดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่อง 

3. ผลิตภัณฑ์อ�จไม่ตอบสนองห�กคุณกดปุ่มเปิดเร็วเกินไป กดปุ่มเปิดหนึ่งครั้ง อ�จต้องใช้เวล�สักครู่เพื่อให้เครื่องเริ่มทำ�ง�น ห�กคุณกดปุ่มเปิดอีกครั้งในช่วงเวล�นี้  

คุณอ�จปิดผลิตภัณฑ์ไป 

4. ถ้�คุณได้ปฏิบัติต�มขั้นตอนทั้งหมดที่ให้ไว้สำ�หรับก�รแก้ไขปัญห�แล้ว แต่ยังไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริก�รของ HP เพื่อขอรับบริก�ร  

ไปที่: www.hp.com/support

ก�รแก้ไขปัญห�เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รติดตั้ง

ห�กคุณไม่ส�ม�รถพิมพ์ โปรดตรวจสอบว่�ได้ตั้งค่�ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่อง 

พิมพ์ค่�เริ่มต้น:

• Windows Vista: บนท�สก์บ�ร์ของ Windows คลิก Start (เริ่ม) คลิก 

Control Panel (แผงควบคุม) จ�กนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

• Windows XP: บนท�สก์บ�ร์ของ Windows คลิก Start (เริ่ม) คลิก 

Control Panel (แผงควบคุม) จ�กนั้นคลิก Printers and Faxes 

(เครื่องพิมพ์และโทรส�ร)

ตรวจดูให้แน่ใจว่�มีก�รทำ�เคร่ืองหม�ยในวงกลมท่ีอยู่หน้�ผลิตภัณฑ์ของคุณ 

ห�กไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเคร่ืองพิมพ์ค่�เร่ิมต้น คลิกขว�ไอคอน

เคร่ืองพิมพ์ แล้วเลือก “Set as default printer” (ต้ังเป็นเคร่ืองพิมพ์ค่�เร่ิม

ต้น) จ�กเมนู

ห�กเครื่องพิมพ์ยังไม่ส�ม�รถพิมพ์ได้ หรือก�รติดตั้งซอฟต์แวร์ของ 

Windows ล้มเหลว:

1. นำ�แผ่นซีดีออกจ�กไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ จ�กนั้นให้ดึงส�ย 

USB ออกจ�กคอมพิวเตอร์

2. รีสต�ร์ทคอมพิวเตอร์

3. ปิดก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ชั่วคร�ว และปิดซอฟต์แวร์ป้องกัน

ไวรัส รีสต�ร์ทโปรแกรมเหล่�นี้หลังจ�กติดตั้งซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ ์

เสร็จสิ้น

4. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ และ

ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่�งๆ ที่ปร�กฏบนหน้�จอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ ห้�มต่อส�ยเคเบิล USB จนกว่�จะปร�กฏข้อคว�มแจ้งให้

ดำ�เนินก�รเช่นนั้น

5. หลังจ�กเสร็จสิ้นก�รติดตั้ง ให้รีสต�ร์ทคอมพิวเตอร์

ก�รถอนก�รติดตั้งซอฟต์แวร์:

1. ปลดก�รเชื่อมต่อ HP Photosmart ออกจ�กคอมพิวเตอร์

2. เปิดแอพพลิเคชัน: โฟลเดอร์ Hewlett-Packard

3. ดับเบิลคลิกที่ HP Uninstaller (ตัวถอนก�รติดตั้ง HP) ปฏิบัติต�ม

ขั้นตอนที่ปร�กฏบนหน้�จอ

ก�รติดตั้งซอฟต์แวร์:

1. ห�กต้องก�รติดตั้งซอฟต์แวร์ ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ HP ที่ไดรฟ์ซีดีของ

คอมพิวเตอร์

2. บนเดสก์ท็อป เปิดแผ่นซีดีและดับเบิลคลิก HP Installer (โปรแกรม

ติดตั้ง HP)

3. ปฏิบัติต�มขั้นตอนที่ปร�กฏบนหน้�จอ

ห�กเครื่องพิมพ์ยังไม่ส�ม�รถพิมพ์ได้ ให้ถอนก�รติดตั้งและติดตั้ง

ซอฟต์แวร์อีกครั้ง:

Note: โปรแกรมถอนก�รติดตั้งจะลบส่วนประกอบซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมดซึ่ง

ใช้เฉพ�ะกับอุปกรณ์ดังกล่�ว โปรแกรมถอนก�รติดตั้งจะไม่ลบส่วนประกอบ

ที่ถูกใช้ง�นร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่นๆ
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ก�รแก้ไขปัญห�เบื้องต้น

ก�รแก้ไขปัญห�เครือข่�ย
ปฏิบัติต�มขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นขณะติดตั้งก�รเชื่อมต่อเครือข่�ย

คุณจะไม่พบผลิตภัณฑ์ขณะติดตั้งซอฟต์แวร์

ห�กซอฟต์แวร์ HP ไม่พบผลิตภัณฑ์บนเครือข่�ยขณะติดตั้ง ให้ปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รแก้ไขปัญห�ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำ�หรับก�รเชื่อมต่อแบบไร้ส�ยเท่�นั้น  

และขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำ�หรับทั้งก�รเชื่อมต่อแบบไร้ส�ยและก�รเชื่อมต่อ Ethernet ห�กคุณเชื่อมต่อผ่�นเครือข่�ยไร้ส�ย ให้เริ่มปฏิบัติต�มขั้นตอนที่ 1-4 เมื่อจำ�เป็น  

ห�กคุณมีก�รเชื่อมต่อ Ethernet ให้เริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่�ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่�ย โดยรัน Wireless Network Test (ก�รทดสอบเครือข่�ยไร้ส�ย) และปฏิบัติต�มขั้นตอนที่มีให้ 

ก�รรัน Wireless Network Test (ก�รทดสอบเครือข่�ยไร้ส�ย) 

1. บนหน้�จอหลัก ให้แตะลูกศรขว�เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

2. แตะ ตั้งค่� 

3. แตะ เครือข่�ย 

4. แตะ ก�รทดสอบเครือข่�ยไร้ส�ย

ก�รเชื่อมต่อแบบไร้ส�ย

ต่อไปนี้คือวิธีก�รแก้ปัญห�บ�งประก�รที่ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ไม่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับเครือข่�ยของคุณได้:

• คุณอ�จเชื่อมต่อกับเครือข่�ยที่ไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ชื่อเครือข่�ย (SSID) ผิด ตรวจสอบว่�ก�รตั้งค่�ดังกล่�วนั้นถูกต้องแล้ว 

• คุณอ�จพิมพ์คีย์ WEP หรือ คีย์ก�รเข้�รหัส WPA ไม่ถูกต้อง (ห�กคุณใช้ก�รเข้�รหัสข้อมูล) 

หม�ยเหตุ: ขณะติดตั้ง ห�กไม่พบชื่อเครือข่�ยหรือคีย์ WEP/WPA โดยอัตโนมัติ และคุณไม่ทร�บข้อมูลดังกล่�ว 

ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ที่ www.hp.com/go/networksetup ซึ่งอ�จช่วยคุณระบุตำ�แหน่งของข้อมูลดังกล่�วได้ 

แอพพลิเคชันนี้ทำ�ง�นได้กับ Windows Internet Explorer และมีเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษเท่�นั้น 

• ปัญห�อ�จเกิดจ�กเร�เตอร์ ให้ลองรีสต�ร์ทผลิตภัณฑ์และเร�เตอร์ด้วยก�รปิดสวิตช์และเปิดสวิตช์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ห�กคุณตรวจสอบดูในขั้นตอนที่ 1 แล้วว่�ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่�ยและคุณได้รันตัวช่วยก�รติดตั้งแบบไร้ส�ย จ�กจอแสดงผลของผลิตภัณฑ์

แล้ว หรือ HP Photosmart เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่�ยแต่ซอฟต์แวร์ HP ตรวจไม่พบ คุณจะต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�บนหน้�จอในระหว่�งก�รติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์กับเครือข่�ย และวินิจฉัยปัญห�ใดก็ต�มที่อ�จเกิดขึ้นกับก�รตั้งค่�เครือข่�ย 

ก�รเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่�ย 

1. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ 

2. ปฏิบัติต�มขั้นตอนบนหน้�จอ เมื่อมีก�รแจ้งเตือน ให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้�กับคอมพิวเตอร์โดยใช้ส�ยเคเบิลตั้งค่� USB ที่ให้ม�ในกล่อง ผลิตภัณฑ์จะพย�ย�มเชื่อมต่อ

กับเครือข่�ย ห�กก�รเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ที่ปร�กฏเพื่อแก้ปัญห� จ�กนั้นลองใหม่อีกครั้ง 

3. เมื่อก�รติดตั้งเสร็จสิ้น จะมีก�รแจ้งเตือนให้คุณถอดส�ย USB ออก และทดสอบก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยไร้ส�ย เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่�ยสำ�เร็จ ให้ติดตั้ง

ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ต้องก�รใช้ผลิตภัณฑ์ผ่�นเครือข่�ย
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ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและแก้ไขปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

• คอมพิวเตอร์ของคุณอ�จไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่�ย ตรวจสอบว่�คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่�ยเดียวกับที่ HP Photosmart เชื่อมต่ออยู่ ถ้�คุณเชื่อมต่อแบบไร้ส�ย 

อ�จเป็นเพร�ะคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่�ยใกล้เคียงโดยบังเอิญ 

• คอมพิวเตอร์ของคุณอ�จเชื่อมต่อกับเครือข่�ย VPN ลองปิด VPN ชั่วคร�วก่อนที่จะดำ�เนินก�รติดตั้งต่อ ก�รเชื่อมต่อกับเครือข่�ย VPN ให้ผลเช่นเดียวกับก�รเชื่อมต่อ

เครือข่�ยอื่น คุณอ�จต้องปลดก�รเชื่อมต่อกับเครือข่�ย VPN จึงจะเข้�ถึงผลิตภัณฑ์ผ่�นเครือข่�ยที่บ้�นได้ 

• ซอฟต์แวร์เพื่อคว�มปลอดภัยอ�จบล็อกก�รสื่อส�ร ซอฟต์แวร์เพื่อคว�มปลอดภัย (ไฟร์วอลล์ ป้องกันไวรัส ป้องกันสป�ยแวร์) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณอ�จ

บล็อกก�รสื่อส�รระหว่�งผลิตภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ดังกล่�ว โปรแกรมวินิจฉัยของ HP จะทำ�ง�นโดยอัติโนมัติขณะติดตั้ง และแจ้งข้อมูลว่�ไฟร์วอลล์อ�จบล็อกสิ่งใดบ้�ง  

ลองยกเลิกก�รเชื่อมต่อโปรแกรมไฟร์วอลล์ ป้องกันไวรัส หรือป้องกันสป�ยแวร์ชั่วคร�วเพื่อดูว่�จะส�ม�รถติดตั้งได้สำ�เร็จหรือไม่ คุณส�ม�รถเปิดใช้ง�นโปรแกรม

ไฟร์วอลล์ได้อีกครั้งหลังจ�กก�รติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบว่�ไฟล์ดังต่อไปนี้อยู่ในข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์หรือไม่

ก�รเชื่อมต่อ Ethernet และก�รเชื่อมต่อแบบไร้ส�ย

ก�รแก้ไขปัญห�เบื้องต้น

• C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe 

• C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe 

• C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdstcp.exe

• C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe

• C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe

• C:\Windows\System32\hpzinw12.exe

• C:\Windows\System32\hpzipm12.exe

เคล็ดลับ: ปรับตั้งค่�ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ เพื่ออนุญ�ตให้มีก�รสื่อส�รผ่�นพอร์ตที่ 427 (Windows) หรือ Bonjour (Mac)

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ง�นคุณสมบัติก�รค้นห�ขั้นสูง

ปัญห�เครือข่�ยอื่นๆ หลังก�รติดตั้ง

ห�กติดตั้ง HP Photosmart สำ�เร็จ แต่คุณพบปัญห�อื่นๆ เช่น ไม่ส�ม�รถพิมพ์ได้ ให้ลองปฏิบัติดังนี้

1. สั่งพิมพ์ร�ยง�นก�รกำ�หนดค่�เครือด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

a. บนหน้�จอหลัก ให้แตะลูกศรขว�เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม 

b. แตะ ตั้งค่� 

c. แตะ เครือข่�ย 

d. แตะ ดูก�รตั้งค่�เครือข่�ย

e. แตะ พิมพ์หน้�ก�รกำ�หนดค่�เครือข่�ย

2. ระบุ IP แอดเดรสของ HP Photosmart จ�กร�ยง�นก�รกำ�หนดค่�เครือข่�ย 

3. ใช้ตัวเลือกก�รค้นห�ขั้นสูงที่มีอยู่ระหว่�งก�รติดตั้งซอฟต์แวร์ จ�กนั้นคลิก Search by IP address (ค้นห�ต�ม IP แอดเดรส) และใส่ IP แอดเดรสของผลิตภัณฑ์

• ปิดเร�เตอร์ผลิตภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ แล้วจึงเปิดอีกครั้งต�มลำ�ดับดังนี้ เปิดเร�เตอร์ต�มด้วยผลิตภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ในบ�งครั้งก�รเปิดใช้ง�นใหม ่

จะช่วยแก้ปัญห�ก�รสื่อส�รเครือข่�ยได้ 

• ถ้�ขั้นตอนก่อนหน้�นี้ไม่ได้ผล และคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart ลงบนคอมพิวเตอรได้เรียบร้อยแล้ว ให้รันเครื่องมือก�รวินิจฉัยเครือข่�ย 

ก�รรันเครื่องมือก�รวินิจฉัยเครือข่�ย (Windows) 

> ในศูนย์บริก�รโซลูชันนี้ คลิก Settings (ก�รตั้งค่�) คลิก Other Settings (ก�รตั้งค่�อื่นๆ) แล้วจึงคลิก Network Toolbox (กล่องเครื่องมือเครือข่�ย) 

ในแท็บ Utilities (ยูทิลิตี้) คลิก Run Network Diagnostics (รันก�รวินิจฉัยเครือข่�ย)
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รายละเอียดการรับประกันแบบจำากัดของเครื่องพิมพ์ของ HP



HP Photosmart Premium series - C309

3

1

2

將封面上的貼紙貼到印表機上

This portion of the guide is intended for users in Hong Kong & Taiwan.

重要事項！ 
軟體未顯示提示前，請勿連接 USB 纜線！

打開包裝並移除所有膠帶

依照設定精靈操作

開啟電源

連接電源線和轉接器。 按  即可開啟 HP Photosmart。

請依照產品顯示器上的說明執行，該說明可
幫助您設定和連接 HP Photosmart。

對於沒有 CD/DVD 光碟機的電腦，請前往  
www.hp.com/support 下載並安裝軟體。

該裝置支援透過 WiFi 保護設定 (WPS)  進行簡易
單鍵無線設定。

•	 若您的路由器啟用了 WPS，則您可以在設定過
程中的任意時間按一下 WPS 按鈕進行連接。如
果連接成功，則印表機上的無線 LED 燈號將亮
起。 

•	 若您的路由器不支援 WPS 或沒有 WPS 按鈕，
則請依照「設定精靈」中的說明設定您的網路。
請參閱您的路由器文件以獲得更多資訊。

Wi r e l e s sW i r e l e s s

Wi r e l e s sW i r e l e s s

Wi r e l e s sW i r e l e s s

Yes

English?

No
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1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

瞭解 HP Photosmart

相片： 
開啟相片功能表，您可以在其中檢視、編
輯、列印和儲存相片。

掃描： 
開啟掃描到功能表，您可以在其中選取掃描
目的地。

影印： 
開啟影印功能表，您可以在其中選取影印類
型或變更影印設定。

說明： 
開啟螢幕上的說明功能表，您可以在其中
選取主題以瞭解其詳細資訊。在「首頁」
畫面中，觸碰說明，會列出所有可用說明
的主題。

方向鍵： 
導覽相片與功能表選項。觸碰向右箭頭可
以存取第二個「首頁」畫面。

首頁： 
回到首頁畫面（您開啟產品時的預設畫
面）。

快速表單： 
列印各種空白表單，例如文教用紙、樂譜
紙、迷宮和檢查清單。根據您的國家/地區
而定，主要首頁畫面中的快速表單功能可能
可以使用。

設定： 
開啟設定功能表，您可以在其中變更產品設
定以及執行維護功能。

返回： 
回到顯示器上的前一個畫面。

墨水耗材： 
開啟估計墨水存量畫面。

Snapfish： 
開啟 Snapfish 功能表，您可以在其中上
載、編輯和共享相片。根據您的國家/地區
而定，Snapfish 可能無法使用。

取消： 
停止目前操作。
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充分發揮 HP Photosmart 的效用

在不連接電腦的情況下列印相片 — 只
要將您的記憶卡或 USB 隨身碟插入 HP 
Photosmart 的插槽中，然後開始列印
即可。

使用內建的 Bluetooth 技術從 Bluetooth 
裝置（例如 PDA、相機手機與電腦）列
印相片。

透過有線或無線網路最多可以將 HP 
Photosmart 連接到五台電腦。

列印各種專案，例如遊戲、檢查清單、
樂譜紙、相簿和全景相片。

將原稿掃描到記憶卡或連接的電腦。

使用 HP Photosmart 的編輯功能可以對
相片進行細微調整，讓其具有古董外
觀，或為其新增可愛的相框。

使用 HP Photosmart 列印、儲存和共享
使用 Snapfish 的相片。

進行彩色或黑白影印。

使用雙工器在同一張紙上列印包含多頁
面的雙面文件，以降低紙張使用量，從
而更有利於環保。

簡單有趣的無線相片列印

連接到網路上其他電腦
您可以將 HP Photosmart 連接到小型電腦網路上的多台電腦。 
如果 HP Photosmart 已連接到網路上的一台電腦，則其他每台電腦都必須安裝 HP Photosmart 軟體。在軟體
的安裝過程中，軟體會自動搜尋網路上的 HP Photosmart。一旦您在網路上設定 HP Photosmart 之後，當您
新增其他電腦時，就不需要再次進行設定。

註：您可將 HP Photosmart 連接到有線或無線網路，但無法同時用這兩種方法連接。

HP iPrint Photo 是可免費下載的軟體應用程式，允許您快速輕鬆地列印 4 x 6 英吋相片。儲存在 iPhone 或 
iPod Touch 中的影像可以在大多數連線至本機 WiFi 網路的 HP 網路噴墨印表機上列印。無線列印是 iPhone/
iPod Touch 的簡單相片擷取與檢視體驗的有趣延伸。 
如需詳細資訊，請前往：www.hp.com/go/iprintphoto
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充分發揮 HP Photosmart 的效用

將 HP Photosmart 從 USB 連接切換為網路連線
如果最初是採用 USB 連接安裝 HP Photosmart，您日後可以切換到無線或 Ethernet 網路連線。若您已經瞭解
如何連線網路，即可使用下列一般指示。 

將 USB 連線切換為網路連線 
1. 拔掉產品背面的 USB 連線。 
2. 根據您想要切換的連線類型而定，執行下列一項操作：

對於整合式無線 WLAN 802.11 連線 
a. 在首頁畫面上，觸碰向右箭頭以檢視更多選項。 
b. 觸碰設定。
c. 觸碰網路。
d. 觸碰無線設定精靈。 

這會執行「無線設定精靈」。

3. 安裝網路連線的軟體，選擇新增裝置，然後遵循螢幕上的指示進行。

尋找詳細資訊
其他所有產品資訊可以在電子版的「說明」和「讀我檔案」中找到。電子版「說明」包含有關產品功能及疑
難排解的指示。另外還提供產品規格、法律注意事項、環保、法規及支援資訊。「讀我檔案」包含 HP 支援
的連絡資訊、作業系統需求，以及您產品資訊的最新更新。

存取電子版說明 
•	 Windows：按一下開始 > 所有程式 > HP > Photosmart Premium C309 series > 說明。
•	 Mac OS X v10.4：按一下說明 > Mac 說明，資料庫 > HP 產品說明。
•	 Mac OS X v10.5：按一下說明 > Mac 說明。在說明檢視器中，從 Mac 說明快顯功能表中選擇 HP 產品

說明。

Windows 7
Windows 7 支援資訊可從線上取得：www.hp.com/go/windows7。

電源規格：
電源轉接器： 0957-2271
輸入電壓：100 到 240 VAC
輸入頻率：50-60 Hz
耗電量： 最大 85W、平均 50W

註：僅適用 HP 提供的電源轉接器。

墨水使用
註：墨水匣中的墨水可以用數種不同的方式用於列印
程序，包括初始化程序（準備裝置和墨水匣進行列印
的程序），以及列印頭維護程序（保持列印噴嘴清
潔，以及墨水流動順暢的程序）。此外，墨水匣使用
後也會有些墨水殘留。如需詳細資訊，請參閱  
www.hp.com/go/inkusage。

對於有線 (Ethernet) 連線 
a. 將 Ethernet 纜線的一頭插入產品後方的 Ethernet 連接埠，另一頭插入路由器或交換機上的可用 

Ethernet 連接埠。 
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Windows Mac

疑難排解

如果 HP Photosmart 沒有開啟：
1. 檢查電源線。

•	 確定產品和電源轉接器之間的電源線穩固連接。 
•	 如果使用電源延長線，請確定電源延長線開關開啟。否則請將產品直接插到電源插座上。 
•	 測試電源插座，確定它能正常工作。插入可以使用的電器，然後看該電器是否有電源。如果沒有，則

可能是電源插座有問題。 
•	 如果將產品插入有開關的插座，請確定該插座是開啟的。如果開關是開啟的但仍無法運作，則可能是

電源插座有問題。 
2. 拔除產品背面的電源線。插回電源線，然後按開啟按鈕以開啟產品。 
3. 如果您太快按下開啟按鈕，產品可能無反應。請再按一次開啟按鈕。需稍等幾分鐘，產品才會開啟。如

果您在這段時間內再次按下開啟按鈕，則可能會關閉產品。 
4. 如果您已完成上述解決方法提供的所有步驟卻仍然無法解決問題，請洽詢 HP 支援的維修服務。前往：

www.hp.com/support。

設定疑難排解

如果您無法列印，請確定產品設定為預設列印
裝置：

•	 Windows Vista：在 Windows 工作列上，
依序按一下開始、控制台，以及印表機。

•	 Windows XP：在 Windows 工作列上，依
序按一下開始、控制台，以及印表機和傳
真。

確定在產品旁邊的圓圈中有勾選您的產品。如
果您的產品未選取為預設印表機，以滑鼠右鍵
按一下印表機圖示，然後從功能表中選擇設成
預設的印表機。

若仍無法列印，或 Windows 軟體安裝失敗：

1. 從電腦的 CD-ROM 光碟機中取出 CD，然後
斷開 USB 纜線與電腦間的連線。

2. 重新啟動電腦。
3. 暫時停用所有軟體防火牆，並關閉所有防毒

軟體。安裝產品軟體之後，重新啟動這些
程式。

4. 在電腦的 CD-ROM 光碟機中放入產品軟
體 CD，再遵循螢幕上的指示安裝產品軟
體。在提示您連接 USB 纜線之前請不要這
樣做。

5. 安裝完成之後，重新啟動電腦。

解除安裝軟體：

1. 中斷 HP Photosmart 與電腦的連接。
2. 開啟 Applications:Hewlett-Packard 資料夾。
3. 按兩下 HP Uninstaller。遵循螢幕上的指示

進行。

安裝軟體：

1. 若要安裝軟體，請將 HP 軟體 CD 放入您電
腦的 CD 光碟機中。

2. 在桌面上開啟 CD，然後按兩下 HP 
Installer。

3. 遵循螢幕上的指示進行。

如果您無法列印，請解除安裝軟體後再重新安
裝：

註：解除安裝程式會移除裝置專用的所有 HP 
軟體元件。解除安裝程式不會移除其他產品或
程式共用的元件。
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疑難排解

網路疑難排解
參照本節資訊解決設定網路連線時可能會遇到的問題。

在軟體安裝期間找不到此產品
如果 HP 軟體在軟體安裝期間，於網路上找不到您的產品，請嘗試下列疑難排解步驟。步驟 1 與 2 僅適用
於無線連線，步驟 3 與 4 適用於無線連線與 Ethernet 連線。如果您有無線連線，請從步驟 1 開始，並在必
要時繼續進行到步驟 4。如果您有 Ethernet 連線，請從步驟 3 開始。

步驟 1：執行「無線網路測試」，並遵循提供的所有指示，判斷產品是否連線到網路。 

執行「無線網路測試」 
1. 在首頁畫面上，觸碰向右箭頭以檢視更多選項。
2. 觸碰設定。 
3. 觸碰網路。 
4. 觸碰無線網路測試。

無線連線

以下為如何解決產品無法加入網路的一些常見問題：

•	 您可能選擇了錯誤的網路，或在網路名稱 (SSID) 中輸入錯誤。請檢查這些設定，以確定其正確。 
•	 您可能在 WEP 金鑰或 WPA 加密金鑰中輸入錯誤（如果您使用加密）。 

註：如果在安裝期間沒有自動找到網路名稱或 WEP/WPA 金鑰，並且您不知道這些資訊，則可以從 
www.hp.com/go/networksetup 下載一個應用程式， 這個應用程式可協助您找出這些資訊。此應用程式
僅適用於 Windows Internet Explorer，而且僅提供英文版。 

•	 您的路由器有問題。同時關閉產品和路由器的電源，然後再次開啟其電源，以嘗試重新啟動它們。

步驟 2：如果您在步驟 1 中判斷產品未連線到網路，而您已從產品顯示器執行「無線設定精靈」，或者 HP 
Photosmart 已連線到網路，但 HP 軟體未找到它，則需要在軟體安裝期間遵循螢幕上的指示，協助將產品連
線到網路，同時診斷是否有網路設定問題。 

將產品連線到網路 
1. 將產品的軟體 CD 放入電腦的 CD-ROM 光碟機中。 
2. 遵循螢幕上的指示進行。出現提示時，使用包裝盒內的 USB 安裝纜線將產品與電腦連接。產品將嘗試連

接網路。如果連接失敗，請依照提示修正問題，然後再試一次。 
3. 完成設定後，會提示您拔下 USB 纜線，並測試無線網路連線。一旦產品與網路的連線成功，請將軟體安

裝在網路上要使用該產品的每一部電腦。
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步驟 3：確認並解決下列可能的狀況： 
•	 您的電腦可能沒有連線到網路。請確定電腦連線到 HP Photosmart 所連線的相同網路。如果您進行無線

連線，可能會誤將電腦連線到鄰近的網路。 
•	 您的電腦可能連線到虛擬私有網路 (VPN)。繼續安裝前請先暫時停用 VPN。連線到 VPN 就像是在不同的

網路上連線一樣；您需要中斷 VPN 的連線，以透過家用網路存取產品。 
•	 安全性軟體可能封鎖了通訊。安裝在電腦上的安全性軟體（防火牆、防毒、反間諜程式）可能會封鎖產

品和電腦之間的通訊。HP 診斷會在安裝期間自動執行，並且可以提供防火牆封鎖了什麼內容的訊息。
請嘗試暫時中斷防火牆、防毒或反間諜程式等應用程式的連線，看看是否可以成功完成安裝。安裝完成
後，可以重新啟用防火牆應用程式。請確定下列檔案包含在防火牆的例外清單中：

Ethernet 與無線連線

疑難排解

•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe 
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpiscnapp.exe 
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqdstcp.exe
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe
•	 C:\Program Files\Hp\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe
•	 C:\Windows\System32\hpzinw12.exe
•	 C:\Windows\System32\hpzipm12.exe

提示：設定您的防火牆軟體，允許經由 UDP 連接埠 427 (Windows) 或 Bonjour (Mac) 的通訊。

步驟 4：使用進階搜尋功能。

軟體安裝後的其他網路問題
如果已成功安裝 HP Photosmart，而且您碰到的是無法列印之類的問題，請嘗試下列方式：

1. 使用下列指示列印網路設定報告： 
a. 在首頁畫面上，觸碰向右箭頭以檢視更多選項。 
b. 觸碰設定。 
c. 觸碰網路。 
d. 觸碰檢視網路設定。
e. 觸碰列印網路設定頁。

2. 從網路設定報告找出 HP Photosmart 的 IP 位址。 
3. 使用軟體安裝期間提供的進階搜尋選項，並按一下依 IP 位址搜尋，然後輸入產品的 IP 位址。

•	 關閉路由器、產品和電腦，然後以下列順序重新將它們開啟：首先是路由器，然後是產品，最後是電
腦。有時，通過關閉然後再開啟電源的動作可以修復網路通訊問題。 

•	 如果前一個步驟沒有解決問題，而且您已經在電腦上成功安裝 HP Photosmart 軟體，請執行網路診斷工
具。 

執行網路診斷工具 (Windows)  
按一下「解決方案中心」中的設定，按一下其他設定，然後按一下網路工具箱。在公用程式標籤上，按
一下執行網路診斷。
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