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1.กรณี Copy ผา่น ADF    

 

1.1 วางเอกสารทีต่อ้งการ Copy ตรงชอ่ง ADF โดยหงายตน้ฉบบัขึน้    

 
 

1.2  กดปุ่ ม Copy แลว้กดลูกศร เลือ่นขึน้  หรอื เลือ่นลง  เพือ่เลอืก 1-SIDE   2-SIDE จะเขา้หวัขอ้ simplex/duplex  

      (single-sided/double-sided) Setting และกด Select 

 

 

 

1.3 กดลูกศร เลือ่นขึน้  หรอื เลือ่นลง  เพือ่เลอืกหวัขอ้ 2-SIDE  2-SIDE ส าหรับการ Copy 2 หนา้(1 แผน่ หนา้-หลัง)  

      หรอื 2-SIDE  1-SIDE ส าหรับ Copy 1 หนา้( 2 แผน่) หลังจากนัน้กด  Select 
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1.4 กดลูกศร เลือ่นขึน้  หรอื เลือ่นลง  เพือ่เลอืกหวัขอ้ LONG EDGE หรอื SHORT EDGE และกด  Select 

   

 

 

1.5 จะปรากฏหนา้ต่างแจง้เตอืน  กดปุ่ ม Select จากนัน้กดปุ่ ม Start (Color) เพือ่ Copy ส ีหรอื Start (B&W) เพือ่ Copy ขาว-ด า 

 

                        

 

1.6 จะปรากฏหนา้ต่างดังรูป ใหท้ าการกลับดา้นเอกสารแผน่ต่อไปหงายตน้ฉบบัขึน้   จากนัน้กดปุ่ ม Select 

 

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                      :  วธิกีาร Copy แบบ Duplex 

รองรบัปริน้เตอรรุ์น่         :  Aculaser CX37DN 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 

 
EPSON THAILAND / Mar 2013  

3 

2.กรณี Copy ทีก่ระจก   

 

2.1  วางตน้ฉบบัคว ่าหนา้เอกสารทีต่อ้งการ Copy ชดิตรงมุมลูกศร 

                                       
                

 

2.2  กดปุ่ ม Copy แลว้กดลูกศร เลือ่นขึน้    หรอื เลือ่นลง   เพือ่เลอืกหวัขอ้ 1-SIDE   2-SIDE จะเขา้หวัขอ้ simplex/duplex  

      (single-sided/double-sided) Setting และกด  Select 

 

2.3 กดลูกศร เลือ่นขึน้  หรอื เลือ่นลง  เพือ่เลอืกหวัขอ้ 1-SIDE   2-SIDE และกด  Select 
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2.4  กดลูกศร เลือ่นขึน้  หรอื เลือ่นลง  เพือ่เลอืกหวัขอ้ LONG EDGE หรอื SHORT EDGE และกด  Select 

(*ในทีน่ ีเ้ลอืกเป็น LONG EDGE)   กดปุ่ ม Start (Color) เพือ่ Copy ส ีหรอื Start (B&W) เพือ่ Copy ขาว-ด า 

                          

 

2.5  จะปรากฏหนา้ต่าง NEXT PAGE ?  ใหท้ าการกลับดา้นเอกสารแผน่ที ่2 คว า่ทีก่ระจก และกดปุ่ ม Select เครือ่งจะท าการ Copy ใหอ้ัตโนมัต ิ
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