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º··Õè 1   Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�

Ê‹Ç¹¢Í§à¤Ã„›Í§

a ฝาครอบสวนหนา

b ชุดแท็งค

c หัวพิมพ (อยูใตสวนนี้)

a ถาดรองกระดาษดานหลัง

b ชุดแท็งค

c แผงควบคุม

d ขอบกั้นกระดาษ

e ชองปอนกระดาษ
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a USB port

b ชองเสียบสายไฟ

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ control panel

»Ø†ÁáÅÐä¿

ปุม รูปแบบการทํางาน

กดเพื่อเปดหรือปด จะมีไฟขึ้นที่ปุมนี้เมื่อกดเปด และไฟจะกระพริบเมื่อเครื่องกําลัง

ประมวลผลการรับขอมูลหรือการทําความสะอาดหัวพิมพ

เครื่องพิมพจะกลับมาทํางานหลังจากกระดาษหมด กระดาษติด หรือปญหาจากหมึกพิมพ

 ยกเลิกการทํางานในขณะนั้น

 ถามีไฟ [    ] กระพริบ แสดงวาอาจจะเกิดปญหาระหวางทําการพิมพ ถามีไฟ [    ] กระพริบ แสดงวาอาจจะเกิดปญหาระหวางทําการพิมพ
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º··Õè 2   ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÃÐ´ÒÉ

¤í Òá¹Ð¹í Òã¹¡ÒÃãªŒ áÅÐÇÒ§¡ÃÐ´ÒÉ

¡ÒÃà¡çº¡ÃÐ´ÒÉ

ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อใหการพิมพมีคุณภาพดี

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

 ใสกระดาษไปที่สวนวางกระดาษดานหลัง โดยใหดานหนาของกระดาษหงายขึ้น

ดูรายละเอียดของหนากระดาษไดจากเอกสารคูมือการใชกระดาษที่แนบมากับกระดาษที่ใชงาน

 ถากระดาษมวน งอ หรือพับ อาจจะทําใหมีหมึกพิมพเลอะกระดาษพิมพได

เมื่อใชงานพิมพเสร็จแลว ใหเอากระดาษสวนที่เหลือออกไปเก็บ และระวังไมใหกระดาษอยูในอุณหภูมิความรอน 

ความชื้นและแสงแดด

¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÃÐ´ÒÉ

ประเภท ขนาด ขนาดความจุ

กระดาษธรรมดา* 1 Letter *2 ไดถึง 6 mm

A4 *2 ไดถึง 6 mm

Legal 1

ดูตามขอมูลอางอิงการใชกระดาษเหลานี้

*1 กระดาษที่มีนํ้ําหนัก 64 กรัม (17 lb) ถึง 90 (24 lb)

*2 สามารถใสกระดาษใหพิมพสองดานได 15 แผน
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¡ÒÃãÊ‹¡ÃÐ´ÒÉ

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ประเภทของกระดาษอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานที่การทํางาน ขอมูลเพิ่มเติมใหติดตอศูนย

บริการเอปสันใกลบาน

1 เลื่อนถาดปอนกระดาษดานหลังขึ้น

2 เลื่อนขอบกั้นกระดาษไปทางซาย

3 วางกระดาษใหพอดีกับขอบกั้นกระดาษ
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º··Õè 2   ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÃÐ´ÒÉ

4 ใสกระดาษโดยหงายสวนที่ตองการพิมพขึ้น วางชิดขอบดานขวา

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ใหใสกระดาษแนวตั้งที่ชองปอนกระดาษดานหลัง ถึงแมจะ

เปนการพิมพแบบแนวนอน

5 เลื่อนตัวขอบกั้นกระดาษทางซายใหพอดีกับขนาดของกระดาษ
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¢ŒÍÊÑ§à¡µ

 ใหเตรียมพื้นที่สําหรับรองรับกระดาษที่พิมพออกมาใหเพียงพอ

 อยาใสกระดาษเกินกวาเครื่องหมาย [    ] ที่อยูในที่กําหนดขอบกั้นกระดาษ

ทานสามารถใชงานหมึกพิมพตามนี้

สี รหัสหมึก

สีดํา/ Black T6641 (BK)

สีนํ้ําเงิน/ Cyan T6642 (C)

สีมวงแดง/ Magenta T6643 (M)

สีเหลือง/ Yellow T6644 (Y)

¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºËÁÖ¡¾ÔÁ¾�

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ
แนะนําใหใชนํ้ําหมึกแทของเอปสัน หากใชนํ้ําหมึกอื่นๆ อาจจะทําให

เครื่องเกิดความเสียหายและจะไมอยูในการรับประกันการทํางาน

 อยาใสกระดาษเกินกวาเครื่องหมาย [    ] ที่อยูในที่กําหนดขอบกั้นกระดาษ
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º··Õè 3   ¡ÒÃàµÔÁËÁÖ¡

¤í Òá¹Ð¹í Ò¡ÒÃàµÔÁËÁÖ¡ÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ 
¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§áÅÐ¤Ø³ÊÁºÑµÔ

¤í Òá¹Ð¹í ÒÍÂ‹Ò§»ÅÍ´ÀÑÂ
สังเกตสิ่งเหลานี้เมื่อเติมหมึก

 ใหวางขวดหมึกใหหางจากเด็ก อยาใหดื่มกินเขาไปหรือเปดฝาหมึก

 อยาเอียงหรือเขยาขวดหมึกหลังจากเปดฝาที่ติดผนึกออก เพราะอาจจะรั่วไหลได

 ระวังอยาสัมผัสสวนนํ้ําหมึกเมื่อจับ Ink tank หรือจุกปด Ink tank

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃàµÔÁ¹íéÒ ËÁÖ¡
อานทัั้งหมดนี้กอนการเติมนํ้ําหมึก

ถานํ้ําหมึกหกใสผิวหนัง ใหลางดวยสบูและนํ้ํา

ถานํ้ําหมึกกระเด็นเขาตา ใหรีบลางออกดวยนํ้ําเปลา ถามีการระคายเคืองใหไปพบแพทยโดยดวน

ถานํ้ําหมึกกระเด็นเขาปาก ใหบวนทิ้งออกมาทันทีและพบแพทย

 ใหวางขวดนํ้ําหมึกใหถูกทิศทางในเครื่อง

 เอปสันแนะนําวาใหใชนํ้ําหมึกของแท เอปสันจะไมรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น

 ควรระวังในการเติมนํ้ําหมึก นํ้ําหมึกอาจจะหกออกมาใสเสื้อผาสิ่งของได

 ใหใสนํ้ําหมึกใหเต็มอยูเสมอ เพราะวาบางสวนของการทํางานตองใชนํ้ําหมึกดวย เชนการบํารุงรักษา 

ในการทําความสะอาดหัวพิมพ

 อยาเปด Ink tank จนกวาจะพรอมที่จะใสเครื่อง เพราะไดบรรจุอยูในหอสูญญากาศ 

แตถาเอาออกมาขางนอกเปนระยะเวลานานกอนใช อาจจะทําใหผลการพิมพออกมาไมปกติ

 อยาทําการพิมพเมื่อนํ้ําหมึกอยูในระดับตํ่ํา เพราะอาจจะทําใหเครื่องเกิดความเสียหายได เอปสันแนะนําวา

ใหเติมนํ้ําหมึกใหอยูเหนือเสนที่กําหนดขณะที่ยังไมไดใชงาน เพื่อใหเครื่องปรับการทํางานของคาหมึก 

แตถานํ้ําหมึกอยูตํ่ํากวาเสนขั้นตํ่ําเครื่องจะมีสัญญาณเตือนและหยุดการทํางานระยะหนึ่ง

 หากนําเอาขวดนํ้ําหมึกมาจากสถานที่ที่มีความเย็นใหนําขวดนํ้ําหมึกวางในอุณหภูมิหองอยางนอยสามชั่วโมง

กอนเอามาใชงาน

 เก็บขวดนํ้ําหมึกไวในอุณหภูมิหองปกติ และใหพนจากมือเด็ก

 เก็บนํ้ําหมึกไวในสภาพแวดลอมเดียวกับเครื่อง ระหวางขนสงอยาเอียงหรือเปดฝาหมึกซึ่งอาจจะมีผลกระทบ

จากอุณหภูมิ และอาจจะทําใหหมึกรั่ว ใหตรวจสอบวาไมมีการรั่วของหมึกระหวางการขนสงเดินทาง
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¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¢Ç´ËÁÖ¡
 เอปสันแนะนําใหใชหมึกที่ยังไมหมดอายุ

 ในชวงเริ่มตนการทํางานอาจจะมีการใชงานหมึกพิมพบางสี เพื่อใหการสีของภาพเปนไปอยางสมบูรณ

 การใชงานหมึกจะขึ้นอยูกับภาพที่พิมพ กระดาษ และความถี่ในการใชงานและอุณหภูมิ

 แมวาขวดหมึกทําจากวัสดุรีไซเคิลแตก็ไมมีผลกระทบตอการทํางานของเครื่อง

 เมื่อพิมพสีขาวดําหรือเทาๆ หมึกสีก็อาจจะมีการใชงานดวย ขึ้นอยูกับประเภทของกระดาษหรือการตั้งคา

คุณภาพ เพราะบางครั้งก็มีการผสมสีเพื่อใหเกิดสีดํา

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÃÐ´Ñº¢Í§¹íéÒ ËÁÖ¡
เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพควรตรวจสอบนํ้ําหมึกสมํ่ําเสมอ

ถานํ้ําหมึกอยูตํ่ํากวาขีดระดับลางสุด ใหเติมนํ้ําหมึกจนอยูในขีดระดับสูง 

หากเครื่องทํางานตอไปโดยไมเติมนํ้ําหมึกอาจจะทําใหเครื่องเสียหาย

¡ÒÃàµÔÁ¹íéÒ ËÁÖ¡ã¹ INK TANK
เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบนํ้ําหมึกสมํ่ําเสมอ

¢ŒÍÊÑ§à¡µ ภาพประกอบนี้แสดงใหเห็นถึงการเติมนํ้ําหมึกสี

ฟา คําแนะนํานี้ใชไดสําหรับทุกประเภทของหมึก

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ
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º··Õè 3   ¡ÒÃàµÔÁËÁÖ¡
สามารถเติมนํ้ําหมึกไดตลอดเวลา

1 เปดจุกปด Ink tank ออก

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

 ระวังอยาใหหมึกหก

 ตรวจดูวาสีนํ้ําหมึกตรงกับสีที่ตองการเติม

2

ปดฝาครอบขวดหมึกใหแนน 

เพื่อไมใหรั่วไหล
¢ŒÍÊÑ§à¡µ

อยาทิ้งสวนบนของฝา ถายังมีหมึก

อยูในขวดเกาหลังจากเปลี่ยนแลว 

ใหเอาสวนนี้มาปดแทน

จับสวนบนฝา และหักออกจากขวดหมึก เอาสวนที่ปดติดกับขวดออกและใสฝา

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ
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3 เทนํ้ําหมึกลงใน Ink tank

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ถายังมีนํ้ําหมึกเหลือหลังจาก

เติมไปถึงขีดระดับสูงแลว ให

ใสฝาปดขวดเติมเพื่อเก็บรักษา

ใหดีไวใชภายหลัง

4 ปดจุด Ink tank ใหแนน
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º··Õè 4   ¡ÒÃ´ÙáÅÃ˜¡ÉÒà¤Ã„›Í§áÅÐ«Í¿µ�áÇÃŠ

µÃÇ¨ÊÍºËÑÇ¾ÔÁ¾�

ถาพบวาภาพที่พิมพเริ่มมีความผิดเพี้ยนของสี มีจุด หรือภาพบางสวนหายไป ใหตรวจสอบหัวพิมพ

ทานสามารถตรวจสอบไดเองจากคอมพิวเตอรโดยใชงาน Nozzle Check หรือจากเครื่ิองโดยการกดปุมที่หนา

เครื่องพิมพ

¡ÒÃãªŒ Nozzle Check ¡Ñº Windows
ทําตามขั้นตอนขางลาง

1 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่ control panel 

2 ตรวจสอบวาใสกระดาษ A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลังแลว

3 คลิกขวาที่หนาจอแลวเลือก Nozzle Check 

ถาหัวขอเครื่องไมแสดงขึ้นมา ใหไปสวนของการทํางานและเพิ่มหัวขอนี้ขึ้นมา

4 ทําตามคําแนะนําที่หนาจอ

¡ÒÃãªŒ Nozzle Check Êí ÒËÃÑº Mac OS X
ทําตามขั้นตอนขางลาง

1 ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆแสดงขึ้นมาที่ control panel 

2 ตรวจสอบวาใสกระดาษ A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลังแลว
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3 เขาสู Epson Printer

4 คลิกที่ Nozzle Check 

5 ทําตามคําแนะนําหนาจอ

¡ÒÃãªŒ§Ò¹ control panel
ทําตามขั้นตอนขางลางเพื่อตรวจสอบการพิมพโดยการใชงานผาน control panel

1 ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่ control panel 

2 ตรวจสอบวาใสกระดาษ A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลังแลว

3 กด [     ] เพื่อแสดงเมนู

4 เลือก Maintenance 

กด [     ] เพื่อแสดงเมนู
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º··Õè 4   ¡ÒÃ´ÙáÅÃ˜¡ÉÒà¤Ã„›Í§áÅÐ«Í¿µ�áÇÃŠ

5 เลือก Nozzle Check และทําตามคําแนะนําที่หนาจอเพื่อพิมพรายงานของ nozzle check 

ตามขางลางมีสองรูปแบบ

เปรียบเทียบคุณภาพของการพิมพกับตัวอยางขางลาง ถาไมมีปญหาอะไรที่แสดงเปนชองวาง 

หรือเสนที่หายไป ซึ่งหมายความวาหัวพิมพยังดีอยู

ถามีบางสวนหายไปดังภาพ อาจจะหมายความวาอาจจะมีแรงดันที่หัวจายหมึกหรือการบาง

อยางเกิดที่หัวพิมพ
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ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ

 อยาเปดการทํางานเครื่องสแกนหรือปดเครื่องระหวางทําความสะอาด 

ถาหัวพิมพยังทําความสะอาดไมเรียบรอยจะใชเครื่องพิมพไมได

 ถาคุณภาพของการพิมพยังไมดีขึ้นหลังจาก ทําตามขั้นตอนเหลานี้แลวสามครั้ง ใหปดเครื่องและ

รออยางนอย 12 ชั่วโมง แลวทําความสะอาดหัวพิมพ แตถายังไมดีขึ้นอีกใหติดตอศูนยเอปสัน

¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ËÑÇ¾ÔÁ¾�

ถาพบวาภาพที่ออกมาไมสมบูรณ อาจจะแกปญหาไดโดยทําความสะอาดหัวพิมพ เพื่อใหนํ้ําหมึกออกมาอยาง

สมํ่ําเสมอ

สามารถทําความสะอาดหัวพิมพโดยใช Head Cleaning ที่ printer driver ของเครื่อง

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

 การทําความสะอาดหัวพิมพจะมีการดึงหมึกจาก Ink tank ทุกสี ใหทําความสะอาดเมื่อคุณภาพ 

ลดลง ตัวอยางเชนกรณีภาพไมชัด สีผิดเพี้ยน หรืองานพิมพขาดหายไมสมบูรณ

 ใช Nozzle Check กอน เพื่อยืนยันวาตองทําความสะอาดหัวพิมพ เพื่อประหยัด

การใชงานหมึกพิมพ

 เมื่อหมึกพิมพเหลือนอย อาจจะไมสามารถทําความสะอาดได ใหเติมนํ้ําหมึกเพิ่ม

 ถาคุณภาพการพิมพยังไมดีขึ้นหลังจากการทําขั้นตอนเหลานี้สามครั้ง ใหใช Power Ink Flushing 

 เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ ควรใชเครื่องพิมพอยางสมํ่ําเสมอ

¡ÒÃãªŒ Head Cleaning Êí ÒËÃÑº Windows
ทําตามขั้นตอนขางลาง

1 ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่ control panel 
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ทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อทําความสะอาดหัวพิมพโดยใชปุมบนเครื่อง

1

2

3

ตรวจสอบใหมั่นใจวา ไมมีสัญญาณเตือนหรือไฟแสดงสถานะความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ control panel

กดปุม [    ] คางไวสามวินาที

> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ

เมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไม

¡ÒÃ·í Ò§Ò¹¢Í§ Control Panel

2 คลิกขวาที่หนาจอ เพื่อเลือก Head Cleaning 

ถาหัวขอเครื่องไมแสดงขึ้นมา ใหไปสวนของการทํางานและเพิ่มหัวขอนี้ขึ้นมา

3 ทําตามคําแนะนําที่หนาจอ

¡ÒÃãªŒ Head Cleaning Êí ÒËÃÑº Mac OS X 
ทําตามขั้นตอนขางลาง

1 ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆแสดงขึ้นมาที่ control panel

2 เขาไปที่ Epson Printer Utility 4

3 คลิกที่หัวขอ Head Cleaning

4 ทําตามคําแนะนําที่หนาจอ

กดปุม [    ] คางไวสามวินาที

> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ> เครื่องจะเริ่มทําความสะอาดหัวเครื่องพิมพและ [    ] ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกระพริบ

เมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไมเมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไมเมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไมเมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไมเมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไมเมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไมเมื่อ [    ] ไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบ ใหตรวจสอบ Nozzle check อีกครั้งวาปกติหรือไม
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ถาพิมพเอกสารแลวไมตรงตามตําแหนงตามแนวตั้งและแนวนอน จะตองทําการปรับตําแหนงของหัวพิมพใหตรง

กอนโดยใช Print Head Alignment ที่อยูใน printer driver 

ทั้งนี้อางถึงสวนประกอบที่เหมาะสมขางลางนี้

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§àÊŒ¹¢Í§ Print Head

อยากด [    ] เพื่อเลิกการพิมพ ขณะที่กําลังพิมพ แบบราง

ดวย Print Head Alignment

2 ตรวจสอบใหมั่นใจวามีกระดาษ ขนาด A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลังแลว

3 คลิกขวาที่ไอคอน taskbar บนเครื่องพิมพ แลวเลือก Print Head Alignment

¡ÒÃãªŒ Print Head Alignment ¡Ñº Windows
ทําตามขั้นตอนขางลาง

1 ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่ control panel

4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อจัด Print Head

¡ÒÃãªŒ Print Head Alignment ¡Ñº Mac OS X
ทําตามขั้นตอนขางลาง

1 ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่ control panel

อยากด [    ] เพื่อเลิกการพิมพ ขณะที่กําลังพิมพ แบบราง
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¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ paper guide

ทานอาจจะเห็นรอยเปอนบนกระดาษเมื่อมีหมึกสวนเกินหลงเหลืออยูใน paper guide ทั้งนี้ paper guide คือ

สวนหุมพลาสติกสีดําที่อยูภายในเครื่อง ในกรณีนี้ทานสามารถแกปญหาโดยใช Paper Guide Cleaning ที่อยูใน 

printer driver 

ทั้งนี้อางถึงสวนประกอบที่เหมาะสมขางลางนี้

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ทําซํ้ํากระบวนการดังกลาวจนกวาภายในเครื่องจะสะอาด

¡ÒÃãªŒ Paper Guide Cleaning Êí   ÒËÃÑº Windows
ทําตามขั้นตอนขางลางเพื่อทําความสะอาด paper guide โดยใช Paper Guide Cleaning

1

2 ตรวจสอบใหมั่นใจวามีกระดาษ ขนาด A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลังแลว

3 เขาถึง epson printer Utility 4

4 คลิกไอคอน Print Head Alignment

5 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อจัด Print Head

ตรวจสอบใหมั่นใจวา  ไมมีสัญญาณเตือนหรือไฟแสดงสถานะความผิดพลาดเกิดขึ้นที่  

control panel
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2

3

4
¡ÒÃãªŒ Paper Guide Cleaning Êí ÒËÃÑº  MAC OS X 
ทําตามขั้นตอนขางลางเพื่อทําความสะอาด paper guide โดยใช Paper Guide Cleaning utility

1

2

3

4

5

ปอนกระดาษ A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลัง

เปด printer driver  คลิกที่ Maintenance  แลวคลิกปุม Paper Guide Cleaning 

ทําตามขั้นตอนคําแนะนําเพื่อทําความสะอาด paper guide

ตรวจสอบใหมั่นใจวา  ไมมีสัญญาณเตือนหรือไฟแสดงสถานะความผิดพลาดเกิดขึ้นที่  

control panel

ปอนกระดาษ A4 ลงในตัวปอนกระดาษดานหลัง

เชื่อมตอ Epson Printer Utility 4 dialog box

คลิกที่ Paper Guide Cleaning

ทําตามขั้นตอนคําแนะนําเพื่อทําความสะอาด paper guide

¡ÒÃãÊ‹¹éí ÒËÁÖ¡ã¹ INK TANK
ถาพบวาภาพที่ออกมาไมสมบูรณ ถึงแมจะทําความสะอาดหัวพิมพหลายครั้งแลว ทานอาจจะจําเปนตองเปลี่ยน

หมึกในสายเพื่อแกปญหา
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การทํางานนี้ตองใชหมึกดวย กอนการใชงานใหดูวา

มีหมึกเพียงพอ

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

 รูปแบบการทํางานนี้จะกระทบกับอายุการใชงานแผนซับนํ้ําหมึก ถาแผนซับนํ้ําหมึกมีปญหาให

ติดตอศูนยบริการ Epson

 หลังจากใชงาน Power Ink  Flushing ใหปดเครื่องและรออยางนอย 12 ชั่วโมง 

การทําแบบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ แตหากวาเครื่องใชงานไมไดหลังจาก 12 ชั่วโมงให

ติดตอศูนยบริการเอปสัน

¡ÒÃãªŒ Power Ink  Flushing Êí ÒËÃÑº Windows
ทําตามขั้นตอนขางลางเพื่อใช  Power Ink  Flushing

1 2

3 4

ตรวจสอบวาไมมีการเตือนหรือความ

ผิดพลาดที่  control panel
เชื่อมตอกับ printer  driver

คลิกที่ Maintenance แลวคลิกปุม 

Power Ink  Flushing 
ทําตามขั้นตอนที่แสดงที่หนาจอ

¡ÒÃãªŒ Power Ink  Flushing Êí ÒËÃÑº MAC OS X 
ทําตอนขางลางเพื่อใช Power Ink  Flushing

1 2

3 4

ตรวจสอบวาไมมีการเตือนหรือความ

ผิดพลาดที่  control panel
เชื่อมตอกับ Printer Utility 4

คลิก ที่ Power Ink Flushing ทําตามขั้นตอนที่แสดงที่หนาจอ

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ
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¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹

พริ้นเตอรจะเขาสู sleep mode หรือปดอัตโนมัติถาไมมีการทํางานระยะหนึ่ง

ทานสามารถปรับเวลาตั้งเครื่องได ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พลังงานในเครื่อง ใหคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมกอนการเปลี่ยนแปลงคาใดๆ

ทําตามขั้นตอนขางลางนี้ในการปรับเวลา

Êí ÒËÃÑº Windows

1

2

3

4

5

เขาสูการตั้งคาพรินเตอร

คลิกที่  Maintenance แลวคลิกที่  ปุม Printer and Option Information

เลือก off, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง ที่การตั้งคา Power Off 

Timer แลวคลิกที่ปุม Send 

เลือก 3 นาที 5 นาที 10นาที หรือ 15 นาที ที่การตั้งคา Sleep Timer แลวคลิกปุม Send

คลิกที่ปุม ok

Êí ÒËÃÑº MAC OS X

1

2

เชื่อมตอกับ Epson Printer Utility 4

คลิกปุม Printer Settings การตั้งคา พรินเตอรจะปรากฏบนหนาจอ
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3

4

5

เลือก off, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 2ชั่วโมง,  4 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง ที่การตั้งคา Power Off 

Timer

เลือก 3 นาที 5 นาที 10 นาที  หรือ 15 นาที ที่การตั้งคา Sleep Timer แลวคลิกปุม Send

คลิกที่ปุม apply

¡ÒÃ·í Ò§Ò¹áººà§ÕÂº

ทานสามารถทําใหพรินเตอรทํางานแบบเงียบโดยไมมีผลกระทบกับคุณภาพการพิมพ แตความเร็วในการพิมพอาจ

จะลดลง

Êí ÒËÃÑº Windows

1 2เชื่อมตอการตั้งคาพรินเตอร
ที่หนาตาง Main window เลือก off 

หรือ on ไปที่ Quiet Mode

Êí ÒËÃÑº MAC OS X

1

2

คลิก System Preferences ที่ Apple menu

คลิก Printers & Scanners (สําหรับ MAC OS X 10.9) Print& Scan (สําหรับ MAC OS X 10.8  

หรือ 10.7) หรือ Print & Fax (MAC OS X 10.6 หรือ 10.5) แลวเลือกรายชื่อผลิตภัณฑจากราย

ชื่อที่ขึ้นมา

3

4

คลิก Options & Suppliers แลวเลือก Driver

เลือก Off หรือ on ที่ Quiet Mode
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¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¨í Ò¹Ç¹¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèãªŒ§Ò¹
ทานสามารถตรวจสอบจํานวนกระดาษจาก printer driver

คลิก ปุม Printer and Option Information ที่ printer driver 's Maintenance (สําหรับ windows) หรือ ที่  

Epson Printer (สําหรับ MAC OS X) 

¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã„›Í§
ทานสามารถตรวจสอบจํานวนกระดาษจาก printer driver

คลิก ปุม Printer and  Option Information ที่ printer driver 's Maintenance (สําหรับ windows) หรือ ที่  

Epson  Printer (สําหรับ MAC OS X) 

¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂ¹Í¡
เพื่อใหการทํางานของเครื่องเปนไปอยางสมบูรณ 

ใหทําความสะอาดสมํ่ําเสมอ ดังนี้

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ

อยาใชแอลกอฮอลหรือทินเนอรทําความสะอาด 

เพราะสารเคมีเหลานี้อาจจะทําลายเครื่องได

¡ÒÃ·í Ò¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹à¤Ã×èÍ§
เพื่อใหพรินเตอรทํางานไดเต็มที่  ใหทําความสะอาดแกนหมุนภายในโดยใช Paper Guide Cleaning

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ ระวังอยาสัมผัสอุปกรณภายในเครื่อง

 อยาใหอุปกรณอิเลคโทรนิกสโดนนํ้ํา

 อยาฉีดสารหลอลื่นเขาไปในเครื่อง

 นํ้ํามันบางประเภทอาจจะสรางความเสียหายกับเครื่อง

ได ใหติดตอศูนยบริการลูกคาหากตองการใชสารเหลานี้

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ
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º··Õè 4   ¡ÒÃ´ÙáÅÃ˜¡ÉÒà¤Ã„›Í§áÅÐ«Í¿µ�áÇÃŠ

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂà¤Ã„›Í§

ถาทานตองการเคลื่อนยายเครื่อง จะตองเตรียมกลองสําหรับบรรจุเพื่อการเคลื่อนยายในขนาดที่พอเหมาะ

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

 เมื่ิอวางสินคาในกลอง อยาวางเอียงหรือกลับดาน 

เพราะอาจจะทําใหหมึกหก

 ในระหวางการจัดเก็บเพื่อขนยายตองปดจุกปด 

Ink tank เพราะอาจจะรั่วออกมาได และมีผลตอ

อุณหภูมิขางใน ใหปดจุกปด Ink tank ใหแนน

1

2

3

เปดฝาครอบดานหนา และดูวาสวนหัวพรินเตอรอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ปดเครื่องและถอดสายไฟออก

ถอดสาย USB ออก

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ถาหัวพรินเตอรอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง ใหเปดเครื่อง

และจัดใหถูกตําแหนงแลวปดเครื่อง
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4

5

เอากระดาษออกและดันสวนรองรับกระดาษลง

ถอดฐานรองรับกระดาษออกมา
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º··Õè 4   ¡ÒÃ´ÙáÅÃ˜¡ÉÒà¤Ã„›Í§áÅÐ 

6

7

เปดฝาครอบหนา เอาผาเทปแปะสวนหัวพรินเตอร ดังภาพ

ปดฝาครอบหนาและปดดวยผาเทป
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8

9

ตรวจสอบวาปดจุกหมึก Ink tank แนนแลว

ทําการหอบรรจุเครื่องลงในกลอง ใหใชวัสดุที่หอหุมที่ใหมาดวย

 ใหวางเครื่องตั้งขึ้น เพื่อไมใหนํ้ําหมึกหก

 ถาเคลื่อนยายเสร็จแลว และพบวาคุณภาพการทํางาน

ดอยลง ใหทําความสะอาดหัวพรินเตอรอีกครั้ง

 อยาเปดจุกปด Ink tank

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ
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º··Õè 5   µÑÇº‹§ªÕéºÑÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹

µÑÇº‹§ªÕé»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´º¹ control panel

ทานสามารถดูจากแสงไฟกระพริบที่เครื่อง  ถาเครื่องหยุดการทํางานและมีไฟเปดหรือกระพริบ ใหดูตารางขางลาง

เพื่อตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขใหถูกตอง

= On       = Flashing

ไฟ ปญหาและการแกไข

กระดาษหมด

ไมมีกระดาษ ใหใสกระดาษลงไปในตัวปอนกระดาษใหถูกตอง

และกดปุม [    ]

ใสกระดาษหลายแผน

มีกระดาษมากกวา หนึ่งแผน 

ใสเขาไปในครั้งเดียวกัน

ใสกระดาษลงไปในตัวปอนกระดาษใหถูกตองและ

กดปุม [    ]

กระดาษติด

มีกระดาษติดในเครื่อง ดูวิธีการนํากระดาษที่ติดออกจากเครื่อง หนา 34

Flashing alternately

ซอมบํารุง

แผนซับนํ้ําหมึกใกลหมดอายุ

การใชงาน*

ติดตอศูนยบริการเอปสันเพื่อเปลี่ยนแผนซับนํ้ํา

หมึก และสามารถกลับมาทํางานอีกครั้งโดยการ

กดปุม [    ]

มีความผิดปกติอยางรายแรง

มีปญหาในเครื่อง ใหปดเครื่องและเอากระดาษที่ติดออก แลวเปด

เครื่องอีกครั้ง ถาเครื่องยังใชงานไมไดใหติดตอ

ศูนยบริการ

และกดปุม [    ]

กดปุม [    ]

กดปุม [    ]
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ไฟ ปญหาและการแกไข

รอการทํางานของหมึก (หมึกยังไมพรอมทํางาน)

การทํางานของหมึกอาจจะยัง

ไมพรอม

เติมนํ้ําหมึกลงใน Ink tank แลวใหกดปุม [    ] ที่

เครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟ

กระพริบเพื่อเริ่มการทํางานของหมึก อาจจะใช

เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] 

ไฟเปด

การกูคืนสภาพ

อาจจะเกิดความผิดพลาดที่ 

Firmware update

จําเปนตองมีการ ทํา Firmware update ให

เตรียม สาย USB หรือสอบถามที่ศูนยบริการ

เอปสันเพิ่มเติม

หมายเหตุ : เครื่องพิมพจะไมสามารถใชงานตอได หาก

มีแจงการทํางาน “แผนซับนํ้ําหมึกของเครื่องพิมพเต็ม 

(Ink pad are at the end of their service life)” ซึ่ง

กรณีนี้ขึ้นอยูกับการใชงานและการทําความสะอาดหัวพิมพ

วาบอยหรือไม การแกไขสวนนี้ **จําเปนตองติดตอศูนย

บริการเอปสัน

เติมนํ้ําหมึกลงใน Ink tank แลวใหกดปุม [    ] ที่

เครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟเครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟเครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟเครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟเครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟเครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟเครื่องคางไว 3 วินาทีจนกระทั่ง [    ] แสงไฟ

เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] เวลาประมาณ 20 นาที ใหรอจนกระทั่ง [    ] 

รอการทํางานของหมึก (หมึกยังไมพรอมทํางาน)
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ
จะมีอยูสองขั้นตอนคือ  ขั้นแรกวิเคราะหปญหา  แลวเลือกรูป

แบบที่เหมาะสมในการแกไข

ทานสามารถหาขอมูลตางๆ ไดจากชองทางออนไลนเพื่อแกไขปญหา

ถาทานมีปญหาทั้งสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพการพิมพและที่ไม

เกี่ยว ใหหาทางแกปญญาที่ถูกตองและเหมาะสม

ในการแกไขปญหา ทานจําเปนตองยกเลิกการพิมพ

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹Ð¢Í§à¤Ã„›Í§
ถาเกิดปญหาระหวางการพิมพ จะมีขอความแสดงขึ้นมาที่หนาจอ

ถามีขอความแสดงขึ้นมาวาอายุแผนซับนํ้ําหมึกใกลหมดอายุ ใหติดตอศูนยบริการเอปสันเพื่อเปลี่ยน  เมื่อเปลี่ยน

แลว เครื่องจะทํางานไดตามปกติ

Êí ÒËÃÑº Windows
มีสองรูปแบบในการเชื่อมตอกับ Epson Status Monitor 3 :

 คลิกสองครั้งที่หัวขอทางลัดที่ Windows taskbar ในการเพิ่ม หัวขอทางลัดที่ taskbar

 เปด printer driver แลวคลิก Maintenance แลวคลิกปุม Epson  Status Monitor 3

เมื่อทานเชื่อมตอกับ Epson Status Monitor 3 จะปรากฏดังนี้
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¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ถาEPSON Status Monitor 3 ไมปรากฏขึ้นมา ใหเชื่อมตอ printer driver 

แลวคลิกที่ Maintenance และกดปุม Extended Settings ในหนาตางของ 

Extended Settings ใหตรวจสอบที่ Enable EPSON Status Monitor3

EPSON Status Monitor 3 สามารถแสดงขอมูลดังนี้

 Technical support

คลิก Technical Support เพื่อเชื่อมตอกับ Epson technical support website

 Print Queue

ทานสามารถดู Windows Spooler โดยการคลิกที่ Print Queue

Êí ÒËÃÑº MAC OS X
ทําตามขั้นตอนเหลานี้ใน Epson  Status Monitor

1

2

เชื่อมตอ Epson Printer Utility 4

คลิก EPSON Status 

Monitor หนาจอ

จะแสดง EPSON  

Status Monitor
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¡ÃÐ´ÒÉµÔ´

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ อยาสัมผัสปุมตางๆ บน control panel ขณะที่มือของทาน

อยูในเครื่อง

¢ŒÍÊÑ§à¡µ  ยกเลิกการพิมพถามีขอความจาก printer driver

 ถามีไฟกระพริบขึ้นมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกแลวกดปุม [    ]

ÊÔè§Êí Ò¤ÑÞ ระมัดระวังอยาดึงสายเคเบิลหรือนํ้ําหมึกใน Ink tank หรือ

สัมผัสสวนตางๆ ของอุปกรณในเครื่องถาไมจําเปน มิฉะนั้น

หมึกอาจจะหกลงบนเครื่องทําใหเกิดความเสียหายได

¡ÒÃàÍÒ¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèµÔ´ÍÍ¡¨Ò¡à¤Ã„›Í§

1

2

เปดฝาครอบดานหนา

เอากระดาษที่ติดออกใหหมด รวมทั้งชิ้นสวนของกระดาษดวย

3 ปดฝาครอบดานหนาแลวกดปุม [    ]

 ถามีไฟกระพริบขึ้นมา ใหดึงกระดาษที่ติดออกแลวกดปุม [    ]

ปดฝาครอบดานหนาแลวกดปุม [    ]
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¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÃÐ´ÒÉµÔ´
ถากระดาษติดบอย ใหตรวจดังนี้

 กระดาษตองเรียบ ไมมวนงอ

 การวางกระดาษตรงตามที่ยึดกระดาษสวนหลัง

 กระดาษมีการยึดติดกันกอนการใส

 อยาใสกระดาษมากเกินเหนือเสนลูกศร [    ]

 ขอบกระดาษตองตรงกับขอบวัดกระดาษของเครื่อง

 เครื่องวางในสถานะที่ถูกตองหรือไม  การวางใน

ตําแหนงเอียงอาจจะทําใหเครื่องไมทํางานได

¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ¾ÔÁ¾�

ถาทานมีปญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ ใหลองเปรียบเทียบกับภาพขางลาง

ตัวอยางที่ดี ตัวอยางที่ดี

แถบแนวนอน แถบแนวตั้งหรือวางแนว

แถบแนวนอน แถบแนวตั้งหรือวางแนว

ไมถูกตองหรือสีหาย ไมชัดหรือสีเลอะ

 อยาใสกระดาษมากเกินเหนือเสนลูกศร [    ]
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á¶ºá¹Ç¹Í¹
 ตรวจสอบวากระดาษวางหงายที่สวนใสกระดาษดานหลัง

 ใช Head Cleaning utility เพื่อทําความสะอาดที่หมึกเลอะเทอะ

 ถาทานไมไดใชเครื่องมาเปนเวลานานแลว ใหใช Power Ink 

Flushing utility ของ printer driver 

 พยายามใช หมึกแทของเอปสัน

º··Õè 6   »˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾ÔÁ¾�

á¶ºá¹ÇµÑé§ËÃ×ÍÇÒ§á¹Ç
 ตรวจสอบวากระดาษวางหงายที่สวนใสกระดาษดานหลัง

 ใช Head Cleaning utility เพื่อทําความสะอาดที่หมึกเลอะเทอะ

 ถาทานไมไดใชเครื่องมาเปนเวลานานแลว ใหใช Power Ink Flushing utility ของ printer driver
 ใช Print Head Alignment utility

 สําหรับ Windows 

ใหเคลียร High Speed check box  จาก More Options window ที่ printer driver ใหดูจากออนไลนเพิ่มเติม

สําหรับ Mac OS X 

เลือก off จาก High Speed Printing เพื่อแสดง High Speed Printing คลิกตามเมนู System Preferences, Printers 

& Scanners (Mac OS X) หรือ Print & Scan (Mac OS X 10.8 หรือ 10.7) หรือ Print & Fax (Mac OS X 10.6 หรือ 

10.5) ที่เครื่อง (ใน Printers list box), Options & Supplies แลวคลิก Driver

ÊÕ¼Ô´à¾ÕéÂ¹äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§
 ตรวจสอบวาหมึกพิมพทํางานสมบูรณหรือไม

 ตรวจสอบ Ink tank วาหมึกหมดหรือไม ใหเติมนํ้ําหมึกและใชงาน Head Cleaning uti;ity

 สําหรับ Windows ใหเคลียร การตั้งคา Grayscale ที่ Main window ที่ printer driver

สําหรับ Mac OS X ใหเคลียร การตั้งคา Grayscale ใน Print Settings ใน Print dialog box ใน printer driver

 ปรับการตั้งคาสีในแอพพลิเคชั่นหรือในการตั้งคา printer driver

สําหรับ windows ตรวจสอบที่ More Options window

สําหรับ Mac OS X ตรวจสอบ Color Options dialog box จาก Print dialog box

 ใชงาน Head Cleaning utility เพื่อเคลียรหมึกที่เลอะ

 ถาทานไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน ใหใช Power Ink Flushing utility ของ printer driver

 พยายามใชนํ้ําหมึกและกระดาษที่เอปสันแนะนํา
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ÀÒ¾¾ÔÁ¾�äÁ‹ªÑ´áÅÐàÅÍÐ
 พยายามใชนํ้ําหมึกและกระดาษที่เอปสันแนะนํา

 เครื่องวางในสถานะที่ถูกตองหรือไม การวางในตําแหนงเอียงอาจจะทําใหเครื่องไมทํางานได

 กระดาษไมขาด สกปรก หรือเกาเกินไป

 กระดาษวางในตําแหนงที่ถูกตอง หงายขึ้น

 กระดาษมวนงอ กอนใสเขาเครื่องหรือไม

 ดึงกระดาษออกเมื่อพิมพเสร็จ

 อยาสัมผัสกับหนากระดาษที่เพิ่งพิมพเสร็จ ใหทําตามคําแนะนําการใชกระดาษ

 ใชงาน Head Cleaning เพื่อทําความสะอาดสวนที่เลอะเทอะ

 ถาทานไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน ใหใช Power Ink Flushing ของ printer driver

 ใชงาน Print Head Alignment

 ถากระดาษเลอะหมึกหลังการพิมพใหทําความสะอาดภายในเครื่อง

»˜ÞËÒ·ÑèÇä»¢Í§¡ÒÃ¾ÔÁ¾�

 เคลียรรูปแบบการสั่งงาน

 ปดการทํางานของเครื่องและคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาสาย USB เสียบเขาที่แลว

 ยกเลิกการติดตั้ง printer driver แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง

 ถาทานตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวที่ Sleep Mode ขณะที่คอมพิวเตอรกําลังสง

งานพิมพ  การพิมพจะทํางานเมื่อมีการเปดคอมพิวเตอร

µÑÇË¹Ñ§Ê×ÍàÅÍÐàÅ×Í¹äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§

 ตรวจสอบวาใสกระดาษลงในตัวปอนกระดาษดานหลังอยางถูกตอง

 ตรวจสอบการตั้งคาขอบในแอพพลิเคชั่น เพื่อใหขอบอยูภายในแผนกระดาษพิมพ

 ยกเลิกการติดตั้ง printer driver แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง

¢ÍºäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§

ตรวจสอบวาใสกระดาษลงในตัวปอนกระดาษดานหลังอยางถูกตอง

¾ÔÁ¾�àÍÕÂ§
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 สําหรับ windows เคลียร Mirror Image check 

box จาก More Options window ของ printer driver หรือ ปดการตั้งคา Mirror Image ในแอพพลิเคชั่น

สําหรับ Mac OS X เคลียร Mirror Image check box จาก More Options window ของ printer driver  

หรือ ปดการตั้งคา Mirror Image ในแอพพลิเคชั่น

 ยกเลิกการติดตั้ง printer driver แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง

ÀÒ¾¡ÅÑº´ŒÒ¹

 ตรวจสอบ Ink tank วาหมึกหมดหรือไม  ใหเติมนํ้ําหมึกและใชงาน Head Cleaning

 ตรวจสอบวาการตั้งคา printer driver เหมาะสําหรับขนาดกระดาษที่ใชงานหรือไม

สําหรับ windows ตรวจสอบที่ Main window

สําหรับ Mac OS X ตรวจสอบที่ Page Setup dialog box หรือ Print dialog box 

 สําหรับ windows

ตรวจสอบการตั้งคา Skip Blank Page โดยการคลิกที่ปุม Extended Settings บน Maintenance window 

ของ printer driver

สําหรับ Mac OS X

เลือก on จาก Skip Blank Page เพื่อแสดง Skip Blank Page ใหคลิกตามเมนู : System Preference, 

Printers & Scanners (Mac OS X 10.9) หรือ Print 7Scan (Mac OS X  10.8  หรือ 10.7) หรือ Print & 

Fax (Mac OS X 10.6 หรือ 10.5) ในเครื่อง (ใน Printers list box), Options& Suppliers และ Driver

 ยกเลิกการติดตั้ง printer driver แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง

¾ÔÁ¾�áÅŒÇ¡ÃÐ´ÒÉÇ‹Ò§à»Å‹Ò

 กระดาษมวนงอ กอนใสเขาเครื่องหรือไม

 ใสและเอากระดาษเปลาออกหลายๆ ครั้ง

 ยกเลิกการติดตั้ง printer driver

แลวติดตั้ง ใหมอีกครั้ง

¡ÃÐ´ÒÉ´ŒÒ¹·Õè¾ÔÁ¾�àÅÍÐ

·í ÒäÁ¾ÔÁ¾�ÍÍ¡ÁÒ
ÊÕàÅÍÐáºº¹ÕéÅ‹Ð

¡ç¡ÃÐ´ÒÉÂÑº
áºº¹Ñé¹¾ÔÁ¾�

ÍÍ¡ÁÒ¡çàÅÍÐÊÔ
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 สําหรับ windows เลือก lower Quality ใน printer driver Main window

สําหรับ Mac OS X เลือก lower Quality ใน Print Settings dialog box จาก printer driver’s Print 

dialog box 

 ปดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ไมจําเปน

 ถาทานทําการพิมพอยางตอเนื่อง เครื่องพิมพอาจจะพิมพไดชาลงเพื่อปองกันไมใหเครื่องรอนเกินไป ถาเกิด

เหตุการณแบบนี้แนะนําใหหยุดการพิมพและใหพักเครื่องประมาณ ครึ่งชั่วโมง โดยที่เปดเครื่องไว (ถาปดเครื่อง

จะไมสามารถฟนฟูสภาพเครื่องได) และเมื่อกด restart  อีกครั้งเครื่องจะกลับมาทํางานปกติ

 ยกเลิกการติดตั้ง printer driver แลวติดตั้งใหมอีกครั้ง

¡ÒÃ¾ÔÁ¾�§Ò¹ªŒÒà¡Ô¹ä»

¡ÃÐ´ÒÉäÁ‹Ê‹§à¢ŒÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

 กระดาษไมมวนงอ

 กระดาษไมเกาเกินไป

 อยาใสกระดาษสูงเกินขอบลูกศร [    ] ภายใน

ที่ระบุขอบไวให

เลื่อนถาดที่ใสกระดาษเพื่อตรวจสอบดังนี้

 อยาใสกระดาษสูงเกินขอบลูกศร [    ] ภายในที่ระบุขอบไวให

 ตรวจสอบขอบกระดาษไมเกินเสนขอบ

 ตรวจสอบวากระดาษไมมวนงอ

 เอาที่ยึดกระดาษออก

 กรีดกระดาษไมใหติดกันแลวใสไปในถาด

 ถามีการพิมพหลายๆ ชุด ใหตรวจสอบการตั้งคา Copies ที่ 

printer driver แลวตรวจสอบแอพพลิเคชั่นของทาน

สําหรับ Windows ตรวจสอบการตั้งคา Copies ที่ Main window

สําหรับ MAC OS X ตรวจสอบการตั้งคา Copies ใน Print dialog

¡ÒÃãÊ‹¡ÃÐ´ÒÉËÅÒÂá¼‹¹

¡ÃÐ´ÒÉäÁ‹Ê‹§à¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�

 อยาใสกระดาษสูงเกินขอบลูกศร [    ] ภายใน

 อยาใสกระดาษสูงเกินขอบลูกศร [    ] ภายในที่ระบุขอบไวให

 ไมมีกระดาษติดในเครื่อง  ถามีใหเอาออก

 ทําตามคําแนะนําการใสกระดาษ สําหรับ

กระดาษแบบพิเศษ

 กระดาษไมมีรู

 อยาใสกระดาษสูงเกินขอบลูกศร [    ] ภายในที่ระบุขอบไวให

 ตรวจสอบการตั้งคา Copies ที่ Main window

 ตรวจสอบการตั้งคา Copies ใน Print dialog
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ถาทานใสกระดาษไวหางจากที่โหลดกระดาษเขา เครื่องจะไมสามารถพิมพใสกระดาษได ใหปดเครื่องและคอยๆ 

ดึงกระดาษออก แลวเปดเครื่องดึงกระดาษใสเขาไปใหม

 ถากระดาษที่พิมพออกมาไมหมดทั้งแผน ใหกดปุม [    ] เพื่อดันกระดาษออกมา ถามีกระดาษติดคางในเครื่อง 

ใหเปดเครื่องเอากระดาษออก

 ถากระดาษมีรอยยับเมื่อออกมาจากเครื่องพิมพ อาจจะเปนเพราะวากระดาษชื้นหรือบางเกินไป ใหใสกระดาษ

ชุดใหมเขาไป

¡ÃÐ´ÒÉµÔ´¤ŒÒ§·Õèà¤Ã×èÍ§ÍÍ¡ÁÒäÁ‹ËÁ´ËÃ×Í ¡ÃÐ´ÒÉÁÕÃÍÂÂÑº

âËÅ´¡ÃÐ´ÒÉäÁ‹àÃÕÂºÃŒÍÂ

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

ใหเก็บรักษากระดาษไวในพื้นที่แหง

¾Ã�¹àµÍÃŠäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾�§Ò¹ä´Œ

äÁ‹ÁÕä¿à¢ŒÒ
 กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู

 ตรวจใหแนใจวาเสียบสายไฟแลว

 ตรวจใหแนใจวาสายเสียบในสถานที่นั้นมีไฟเขา

ÁÕä¿à¢ŒÒáÅÐÍÍ¡ä»
สายไฟของเครื่องอาจจะไมทํางานเขากับที่เสียบไฟ

ในสถานที่นั้นๆ ใหรีบปดเครื่ิองและดึงสายไฟออก

โดยเร็ว และใหตรวจสอบขนาดของกําลังไฟ

¤í Òàµ×Í¹

ถากําลังไฟไมตรงกับเครื่อง อยาเสียบสายไฟ

เขาไปอีก ใหติดตอศูนยบริการ

 ถากระดาษที่พิมพออกมาไมหมดทั้งแผน ใหกดปุม [    ] เพื่อดันกระดาษออกมา ถามีกระดาษติดคางในเครื่อง 

 กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู กดปุม [    ] เพื่อใหแนใจวาเปดเครื่องทํางานอยู

ใหเก็บรักษากระดาษไวในพื้นที่แหง
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ä¿à¢ŒÒà¤Ã×èÍ§ áµ‹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÊÑè§¾ÔÁ¾�§Ò¹ä´Œ
 ปดเครื่องและคอมพิวเตอร ใหตรวจสอบวาสายเสียบไฟเขาที่แลวหรือไม

 ถาทานใช USB interface เพื่อใหเขามาตรฐานกับ USB

 ถาทานเชื่อมตอเครื่องกับคอมพิวเตอรผาน USB ถาพรินเตอรไมสามารถทํางานไดกับคอมพิวเตอร ใหพยายาม

เชื่อมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรโดยไมผาน USB

 ถาทานเชื่อมตอเครื่องกับคอมพิวเตอรผาน USB ใหตรวจสอบใหดีวาเครื่องทั้งสองทํางานรวมกันได

 ถาทานพยายามจะพิมพภาพขนาดใหญ เครื่องคอมพิวเตอรอาจจะไมมีหนวยความจําเพียงพอ ใหพยายามลด

สัดสวนขนาดภาพใหลดลง ทานอาจจะตองเพิ่มหนวยความจําในเครื่องคอมพิวเตอร

 ผูใช Windows สามารถเคลียรงานพิมพทั้งหมดไดจาก Windows’s Spooler

 ยกเลิกการติดตั้งพรินเตอรและติดตั้งอีกครั้ง

¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Íà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�
¼‹Ò¹ USB ¤ÇÃµÃÇ¨ÊÍºãËŒ´Õ¡‹Í¹Ç‹Ò

·Ñé§ÊÍ§à¤Ã×èÍ§ÊÒÁÒÃ¶·í Ò§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ä´Œ¹Ð¤ÃÑº
ËÒ¡àª×èÍÁµ‹ÍáÅŒÇà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�äÁ‹·í Ò§Ò¹

¡ç ãËŒàª×èÍÁµ‹Íà¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾�¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�â´ÂµÃ§
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ÃÐºº·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

Êí ÒËÃÑº Windows
 ระบบ PC Interface

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 

(32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit) หรือ สูงกวา 

(32-bit ), หรือ XP Professional x 64 Edition

USB

Êí ÒËÃÑº Mac OS X
ระบบ PC Interface

Mac OS X 10.5.8, 10.6 x 10.7x 10.8x 10.9x USB

¢ŒÍÊÑ§à¡µ UNIX File System (UFS) สําหรับ Mac OS X จะไมสามารถทํางานรวมได

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´ŒÒ¹à·¤¹Ô¤

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¾ÃÔ¹àµÍÃ�¢ŒÍÊÑ§à¡µ
รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลง

ไดโดยไมตองแจงใหทราบ

กระดาษ ใสกระดาษดานหลัง, ดานบน

ความจุ 6 มิลลิกรัม (0.2 นิ้ว) 

¡ÃÐ´ÒÉ

¢ŒÍÊÑ§à¡µ

 คุณภาพและประเภทของกระดาษอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามผูผลิต ซี่งเอปสันไมสามารถรับรอง

คุณภาพได ดังนั้นควรจะมีการทดลองพิมพกอน

 กระดาษที่มีคุณภาพดอยอาจจะทําใหลดคุณภาพการพิมพ และอาจจะทําใหกระดาษติด

ถามีปญหาใหเปลี่ยนใชกระดาษที่มีคุณภาพที่ดีกวา

 กระดาษบางประเภทอาจจะไมสามารถใชงานกับพรินเตอรนี้ได สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใหอางอิง

เอกสารที่มีมากับกระดาษประเภทนั้น เชน ExifPrint หรือ Image Matching compatible digital 
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¡ÃÐ´ÒÉá¼‹¹à´ÕèÂÇ

ขนาด A4 210x297 มิลลิเมตร

Letter 8 1/2x11 นิ้ว
Legal 8 1/2x14 นิ้ว

ประเภทของกระดาษ กระดาษธรรมดา

ความหนา 0.08 ถึง 0.11 มิลลิเมตร (0.003 ถึง 0.004 นิ้ว)

นํ้ําหนัก 64 กรัม (17 ปอนด) ถึง 90 กรัม (24 ปอนด)

¾×é¹·Õè¾ÔÁ¾�ÀÒ¾

Ê‹Ç¹·ÕèáÊ´§¤×ÍÊ‹Ç¹
¾×é¹·Õè·Õè¾ÔÁ¾�§Ò¹

กระดาษแผนเดียว

 ขนาดขั้นตํ่ํา

ประเภท แผนเดี่ยว

A 3.0 มิลลิเมตร (0.12 นิ้ว)

B 3.0 มิลลิเมตร (0.12 นิ้ว)

C 3.0 มิลลิเมตร (0.12 นิ้ว)
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Thank You!
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บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จํากัด

ชั้น 42  อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร  

1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทร: 662-6859888 แฟกซ: 662-6700688

EPSON THAILAND / June 2014

วันจันทร - ศุกร เวลา 8:30 -17:30 น. 

(เวนวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ)

0-2685-9899

support@eth.epson.co.th


