
 
 
 
 
 
หวัขอ้   : วธิกีารลา้งหวัพมิพ ์ 
รุน่ทีร่องรบั  : L3xxx, L4xxx, L6xxx Series 
รองรบัระบบปฏบิตักิาร    : Window 

__________________________________________________________________________ 

• สามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิทางอเีมลลไ์ดท้ี ่support@eth.epson.co.th 

• เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

• www.epson.co.th 

 
Jun 2019 / CS23 

1. Control Panel >> Devices and Printers >> คลกิขวา L3xxx, L4xxx, L6xxx Series เลอืก Printer 

Preferences 

2. คลกิเลอืกหัวขอ้ การบ ารงุรกัษา [Maintenance] จากนัน้เลอืก ทดสอบการพมิพ ์[Nozzle Check] 

  

3. คลกิ พมิพ ์[Print] 
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4. เปรยีบเทยีบผลทดสอบ 
ลกัษณะที ่1 คอืระบบการพมิพป์กตใิหเ้ลอืกปุ่ ม ส ิน้สดุ [Finish] 
ลกัษณะที ่2 คอืระบบการพมิพผ์ดิปกตใิหเ้ลอืกปุ่ ม ท าความสะอาด [Clean] เพือ่ท าขัน้ตอนตอ่ไป 

  

5. กรณผีลการทดสอบผดิปกตใิหค้ลกิเลอืก เพือ่ เร ิม่ [Start] ระบบท าความสะอาดหัวพมิพ ์

  

หมายเหต ุ: หากท าการท าความสะอาดหวัพมิพไ์ดรเ์วอร ์3 คร ัง้แลว้ยงัไม่หาย 
แนะน าใหท้ าความสะอาดหวัพมิพแ์บบพเิศษหรอืข ัน้สงูผ่าน Driver อกีคร ัง้  
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วธิกีารท าความสะอาดหวัพมิพแ์บบพเิศษหรอืข ัน้สงูผ่าน Driver 
 
1. คลกิเลอืกเมน ู[การบ ารงุรกัษา] – [Maintenance] แลว ้คลกิเลอืก [การลา้งหมกึ]-[Power Cleaning] 

   

2. คลกิที ่[ถดัไป] – [Next] 
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3. ใหต้ิ๊กถกูทกุหัวขอ้ คลกิที ่[ถดัไป] – [Next] 

**ถา้เป็น L3xxx และ L4xxx Series** 

  

**ถา้เป็น L6xxx Series** 
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4. คลกิที ่[เร ิม่] – [Start] 

  

หลงัจากนัน้ ใหพ้มิพแ์บบทดสอบการพมิพ ์(Nozzle Check) อกีครัง้ 

ขอ้ควรระวงั : หา้มท าความสะอาดหัวพมิพแ์บบขัน้สงู (Power Cleaning) เกนิ 2 ครัง้ 

ถา้เป็นรุน่ (L3xxx, L4xxx Series) 

เนือ่งจากจะท าใหแ้ผน่ซบัหมกึเต็ม  

กรณเีครือ่งแจง้ขอ้ความ “ Service required ,The printer’s ink pads are at the end of their service life. 

Please contact Epson support” หรอื แผน่ซบัน ้าหมกึของเครือ่งพมิพเ์ต็ม กรณุาตดิตอ่เอปสนัหรอืศนูยบ์รกิาร 

เอปสนั ใหน้ าเครือ่งพมิพเ์ขา้ตรวจเช็คศนูยบ์รกิาร 

สามารถตรวจเช็ครายชือ่ ศนูยต์าม Web link ดา้นลา่ง 

https://www.epson.co.th/Support/ServiceCenterLocator 

ถา้เป็นรุน่ (L6xxx Series ) ลกูคา้สามารถซือ้กลอ่งบ ารงุรกัษา จากรา้นตวัแทนมาเปล ีย่นได ้

สามารถดวูธิกีารเปลีย่นกลอ่งบ ารงุรกัษา (Maintenance Box) รุน่ L6160, L6170, L6190 ตาม Web link ดา้นลา่ง 

http://www.zxdrive.com/files/Epson/troubleshooting/inktank/tbs_inktank_0319.pdf 
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