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Windows

Contents may vary by location.

內容物會因國家 / 地區而不同。

อปุกรณท์ีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ

Do not connect a USB cable unless instructed 
to do so.

除非有指示要求，否則請勿連接 USB 連接線。

อยา่เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB ถา้ระบบยงัไมไ่ด ้
แจง้ใหด้�าเนนิการดงักลา่ว

1
A

Remove all protective materials.

移除所有保護材料。

แกะวสัดปุ้องกนัออกใหห้มด

See the packaging for the optional paper cassette and cabinet to install.

請查看要安裝的選購紙匣與機櫃的包裝。

ดใูนกลอ่งส�าหรบัถาดใสก่ระดาษและตูเ้พือ่ตดิต ัง้

B
Connect a phone cable.

連接電話線。

เชือ่มตอ่สายโทรศพัท์

Connecting to PSTN or PBX.

連接至 PSTN 或 PBX

การเชือ่มตอ่ไปยงั PSTN หรอื PBX

Connecting to DSL or ISDN.

連接至 DSL 或 ISDN

การเชือ่มตอ่ไปยงั DSL หรอื ISDN

Available phone cable RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection.

可用的電話線 RJ-11 電話線 / RJ-11 電話機連接

สายโทรศพัทท์ีใ่ชไ้ด ้ สายโทรศพัท ์RJ-11 / การเชือ่มตอ่ชดุโทรศพัท ์RJ-11

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, 
use the cable.

視地區而定，印表機可能隨附電話線。若有，請使用隨附的電話線。

ขึน้อยูก่บัพืน้ที ่อาจมสีายโทรศพัทใ์หม้าพรอ้มกบัเครือ่งพมิพ ์ถา้ม ีใหใ้ชส้าย
เคเบลินี้

C

If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap 
and then connect the telephone to the EXT. port.

如果想要與電話共用同一條電話線，請移除護蓋，將電話連接至 EXT. 連
接埠。

ถา้คณุตอ้งการใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกนักบัโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้กะฝาออก จากนัน้
เชือ่มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัพอรต์ EXT

D Open.

開啟。

เปิด

E Unpack and remove.

拆開包裝並取出內容物。

แกะและน�าออก

Do not touch the green chip as shown illustration.

請勿觸碰如圖所示的綠色晶片。

อยา่แตะชปิสเีขยีวทีแ่สดงในภาพ

F Shake the ink supply unit 20 times 
well.

適當搖晃墨水海量包 20 次。

เขยา่ชดุน�้าหมกึพมิพใ์หเ้ขา้กนั 20 ครัง้

For the initial setup, make sure you use the ink supply units that came with 
this printer. These ink supply units cannot be saved for later use.

如為首次安裝，請確定您使用的是本印表機隨附的墨水海量包。這些墨水海
量包無法存放供未來使用。

ส�าหรบัการตดิต ัง้คร ัง้แรก โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่คณุใชชุ้ดน�า้หมกึพมิพ์
ทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งพมิพน์ี ้ชุดน�า้หมกึพมิพเ์หลา่นีไ้มส่ามารถเก็บไวใ้ชภ้าย
หลงัได้

G

Push to insert the ink supply unit.

將墨水海量包推入。

ผลกัเพือ่ใสช่ดุน�้าหมกึพมิพ์

Place the base of the ink supply unit on the 
projecting section.

將墨水海量包的底部置於突出部位上。

วางฐานของชุดน�า้หมกึพมิพ ์บนสว่นทีย่ ืน่ออกมา

H

Fit the ink supply port and the green chip into the printer, then push the 
handle of the ink supply unit.

裝入墨水補充埠並將綠色晶片裝入印表機中，然後推入墨水海量包的把手。

ใสพ่อรต์ของชดุน�้าหมกึพมิพแ์ละชปิสเีขยีวลงในเครือ่งพมิพ ์จากนัน้ผลกัทีจั่บของ
ชดุน�้าหมกึพมิพ์

I Close. Install the ink supply units on 
the opposite side as well.

關閉。在另一側安裝墨水海量包。

ปิด ตดิตัง้ชดุน�้าหมกึพมิพท์ีด่า้นตรงขา้ม 
ดว้ย

J Connect and plug in.

連接電源線並插入電源插座。

เชือ่มตอ่และเสยีบปลั๊ก

K Turn on.

開啟電源。

เปิดเครือ่ง

If an error is displayed, turn off the printer and check that no protective 
materials have been left inside the paper cassettes.

如果顯示錯誤，請關閉印表機電源並查看紙匣內是否殘留任何保護材料。

ถา้ระบบแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเครือ่งพมิพ ์และตรวจสอบวา่ไมม่วีสัดุ
ป้องกนัหลงเหลอืดา้นในถาดใสก่ระดาษ

L Select a language, country and time.

選擇語言、國家及時間。

เลอืกภาษา ประเทศ และเวลา

M

Press x to start ink charging. Wait until the charging is finished.

按下 x，即開始進行墨水填充。請等待墨水補充完成。

กด x เพิม่เริม่การชารจ์หมกึ รอจนกระทัง่การชารจ์เสร็จ

N Pull out.

拉出。

ดงึออกมา

O Pinch and slide the edge guides.

夾住並滑動邊緣定位器。

บบีและเลือ่นตวักัน้ขอบ

P

Load A4 size paper toward the back of the paper cassette with the printable 
side face down then slide the front edge guide to the paper.

將 A4 大小紙張朝紙匣後方裝入，列印面朝下，然後將前方紙張邊緣定位
器滑靠至紙張。

ใสก่ระดาษขนาด A4 เขา้ทางดา้นหลงัของถาดใสก่ระดาษ โดยใหด้า้นทีจ่ะพมิพค์ว�า่ลง  
จากนัน้เลือ่นทีก่ัน้ขอบดา้นหนา้เขา้หากระดาษ

Do not load paper above the d arrow mark inside the edge guide.

請勿將紙張載入至邊緣定位器內部的 d 箭頭標記上方。

อยา่ใสก่ระดาษเกนิเครือ่งหมายลกูศร d ดา้นในทีก่ ัน้ขอบ

Q

R

Select the paper source, then select the paper size and type.

選擇紙張來源，然後再選擇紙張大小及類型。

เลอืกแหลง่กระดาษ จากนัน้เลอืกขนาดและชนดิของกระดาษ
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S

Set the paper size and type for the other sources. You can change these 
settings later.

設定其他來源的紙張大小及類型。您可在稍後變更這些設定。

ตัง้คา่ขนาดและชนดิของกระดาษส�าหรับแหลง่อืน่ ๆ คณุสามารถเปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่เหลา่นีใ้นภายหลงั

T

When the fax setting wizard screen is displayed, tap start to configure the 
minimum settings for fax features. If you do not setting now, close the fax 
setting screen. The home screen is displayed and printer is ready for printing.

顯示傳真設定精靈畫面時，輕觸開始即可設定傳真功能的最小設定。如果
您現在不想設定，請關閉傳真設定畫面。此時會顯示首頁畫面，且印表機
已準備就緒可供列印。

เมือ่หนา้จอตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่แฟกซป์รากฏขึน้ แตะ เริม่ เพือ่ก�าหนดคา่การตัง้คา่ 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุส�าหรับคณุสมบตัแิฟกซ ์ถา้คณุไมต่อ้งการตัง้คา่ในตอนนี ้ใหปิ้ดหนา้จอ 
การตัง้คา่แฟกซ ์ระบบจะแสดงหนา้จอโฮม และเครือ่งพมิพจ์ะพรอ้มส�าหรับการพมิพ์

2
Windows

Insert the CD, and then select A or B.

插入光碟，然後選擇 A 或 B。

ใสแ่ผน่ CD จากนัน้เลอืก A หรอื B

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

若出現〝防火牆〞警示訊息，請確認發行者為 Epson，然後才開啟 Epson 
應用程式。

ถา้การแจง้เตอืนไฟรว์อลลป์รากฏขึน้ ใหอ้นญุาตการเขา้ถงึส�าหรบัแอปพลเิคช ัน่ 
Epson

No CD/DVD drive
Mac OS X

Visit the website to start the setup process, install software, and configure 
network settings.

請瀏覽網站以啟動安裝程序、安裝軟體及進行網路設定。

เยีย่มชมเว็บไซตเ์พือ่เริม่กระบวนการตัง้คา่ ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์และก�าหนดคา่ 
การตัง้คา่เครอืขา่ย

iOS/Android

Epson Connect

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your 
Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.

透過行動裝置，您可從世界任何地點將資料列印至 Epson Connect 相容印
表機。如需詳細資訊，請瀏覽網站。

คณุสามารถพมิพจ์ากสถานทีต่า่งๆ ทัว่โลกไปยงัเครือ่งพมิพท์ีม่คีณุสมบตั ิEpson 
Connect ของคณุไดด้ว้ยการใชอ้ปุกรณม์อืถอืของคณุ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหดู้
ขอ้มลูทีเ่ว็บไซต์

Questions?

You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest 
versions from the following website.
See the User’s Guide to install the PS/PCL driver.

您可從捷徑圖示開啟 PDF 手冊，或由下列網站下載最新版本手冊。
請參閱進階使用說明以安裝 PS/PCL 驅動程式。

คณุสามารถเปิดคูม่อื PDF จากไอคอนทางลดั หรอืดาวนโ์หลดเวอรช์ัน่ลา่สดุจาก
เว็บไซตต์อ่ไปนี้
ด ูUser’s Guide (คูม่อืผูใ้ช)้ เพือ่ตดิตัง้ไดรเวอร ์PS/PCL

Safety Instructions
Safety Instructions
安全說明
ข ัน้ตอนเพือ่ความปลอดภยั

Use only the power cord supplied with the product and do not use the cord 
with any other equipment. Use of other cords with this product or the use of the 
supplied power cord with other equipment may result in fire or electric shock.

印表機的電源線只適用這台印表機，不得使用其他設備的電源線。印表機使
用其他電源線，或將隨附電源線用於其他設備，可能會造成電線走火或觸電。

ใชเ้ฉพาะสายไฟทีม่าพรอ้มกบัผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ และอยา่ใชส้ายไฟนีก้บัอปุกรณอ์ืน่ ๆ การใชส้ายไฟอืน่  
ๆ กบัผลติภณัฑน์ี ้หรอืการใชส้ายไฟทีใ่หม้ากบัอปุกรณอ์ืน่ ๆ อาจท�าใหเ้กดิไฟไหม ้หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.

確定 AC 電源線符合當地的安全標準。

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟ AC ของคณุมคีณุสมบตัติรงตามมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

Never disassemble, modify, or attempt to repair the power cord, plug, printer 
unit, scanner unit, or options by yourself, except as specifically explained in the 
product’s guides.

除產品指示中所特別說明的部分外，請勿自行拆解、更改或企圖維修電源
線、插頭、列印單元、掃描單元或選購品。

อยา่ถอดชิน้สว่น ดดัแปลง หรอืพยายามซอ่มแซมสายไฟ ปลั๊ก ตวัเครือ่งพมิพ ์ชดุสแกนเนอร ์หรอือปุกรณอ์ืน่ ๆ 
ดว้ยตวัคณุเอง ยกเวน้มกีารอธบิายไวเ้ป็นพเิศษในคูม่อืของผลติภณัฑเ์ทา่นัน้

Unplug the product and refer servicing to qualified service personnel under the 
following conditions:
The power cord or plug is damaged; liquid has entered the product; the product 
has been dropped or the casing damaged; the product does not operate 
normally or exhibits a distinct change in performance. Do not adjust controls 

that are not covered by the operating instructions.

遇有下列情形時，請拔下印表機的電源線，並洽詢合格的服務人員進行維修：
電源線或插頭受損、液體流進印表機、印表機摔落或外殼受損、印表機運作不正常或效能出現明顯
差異。請勿調整操作說明中沒有提到的控制項目。

ถอดปลั๊กผลติภณัฑ ์และน�าไปใหช้า่งบรกิารทีม่คีณุสมบตัซิอ่มแซมภายใตส้ถานการณต์อ่ไปนี:้
สายไฟหรอืปลั๊กเสยีหาย ของเหลวเขา้ไปในผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑห์ลน่จากทีส่งู หรอืตวัเครือ่งเสยีหาย 
ผลติภณัฑท์�างานไมป่กต ิหรอืมสีมรรถนะทีล่ดลงอยา่งชดัเจน อยา่ปรับตวัควบคมุทีไ่มไ่ดม้กีารกลา่วถงึในขัน้
ตอนการใชง้าน

Place the product near a wall outlet where the plug can be easily unplugged.

將本印表機放在靠近牆壁電源插座的地方，以便拔下插頭。

วางผลติภณัฑใ์กลเ้ตา้เสยีบไฟฟ้าทีผ่นัง ซึง่สามารถถอดปลั๊กไดอ้ยา่งงา่ยดาย

Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, 
heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or 
humidity.

請勿將印表機放置或儲存在室外、靠近灰塵粉末較多之處、水源、熱源，以
及易震動、搖晃或高溫潮濕的地方。

อยา่วางหรอืเกบ็ผลติภณัฑน์อกอาคาร ใกลบ้รเิวณทีส่กปรกหรอืมฝีุ่ นมาก ใกลน้�้า แหลง่ความรอ้น  
หรอืในสถานทีซ่ ึง่มกีารกระแทก การสัน่สะเทอืน มอีณุหภมูหิรอืความชืน้สงู

Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with 
wet hands.

請小心避免將任何液體潑灑在這台印表機上，雙手潮濕時請勿操作印表機。

ระมดัระวงัอยา่ท�าของเหลวกระเด็นใสผ่ลติภณัฑ ์และอยา่จับผลติภณัฑด์ว้ยมอืทีเ่ปียก

Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves 
from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.

請將本印表機與心臟節律器至少保持 22 公分的距離，以免本印表機所釋放
的無線電波影響心臟節律器的運作。

รักษาระยะหา่งของผลติภณัฑน์ีใ้หห้า่งจากเครือ่งชว่ยการเตน้ของหวัใจอยา่งนอ้ย 22 ซม. คลืน่วทิยจุาก
ผลติภณัฑน์ีอ้าจสง่ผลใหเ้ครือ่งชว่ยการเตน้ของหวัใจท�างานผดิปกตไิด ้

If the LCD screen is damaged, contact your dealer. If the liquid crystal solution 
gets on your hands, wash them thoroughly with soap and water. If the liquid 
crystal solution gets into your eyes, flush them immediately with water. If 
discomfort or vision problems remain after a thorough flushing, see a doctor 
immediately.

若液晶螢幕有所損壞，請聯絡您的經銷商。若液晶溶液接觸您的雙手，請以肥皂及清水徹底洗淨。
若液晶溶液噴到眼睛，請立刻以清水沖洗。若完全沖洗後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。

ถา้หนา้จอ LCD เสยีหาย ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายของคณุ ถา้สารละลายครสิตลัเหลวสมัผัสถกูมอื ใหล้า้งให ้
สะอาดดว้ยสบูแ่ละน�้า ถา้สารละลายครสิตลัเหลวเขา้ตา ใหล้า้งดว้ยน�้าทนัท ีถา้ยงัคงรูส้กึไมส่บาย หรอืยงัคง 
มปัีญหาในการมองเห็นหลงัจากทีล่า้งสะอาดแลว้ ใหร้บีไปพบแพทยท์นัที

Keep ink supply units out of the reach of children.

確保墨水海量包遠離兒童伸手可及之處。

เก็บชดุน�้าหมกึพมิพใ์หพ้น้มอืเด็ก

Be careful when you handle used ink supply units, as there may be some ink 
around the ink supply port.
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water.
If ink gets into your eyes, flush them immediately with water.
If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor 
immediately.
If ink gets into your mouth, spit it out immediately and see a doctor right away.

拿取用過的墨水海量包時請格外注意，因為墨水補充埠周圍可能會殘留一
些墨水。

如果墨水沾到您的皮膚，請用肥皂與水徹底清洗該部位。
如果墨水接觸到雙眼，請立即用清水沖洗。
如果在徹底沖洗後仍感不適或視線模糊，請儘速就醫。
如果墨水進入您的口中，請立即吐出並儘速就醫。

ใชค้วามระมดัระวงัเมือ่คณุจัดการกบัชดุน�้าหมกึพมิพท์ีใ่ชแ้ลว้ เนือ่งจากอาจมหีมกึเลอะบรเิวณรอบ ๆ พอรต์
จา่ยหมกึ
ถา้หมกึถกูผวิของคณุ ใหล้า้งบรเิวณทีเ่ลอะใหส้ะอาดดว้ยสบูแ่ละน�้า
ถา้หมกึเขา้ตา ใหล้า้งตาดว้ยน�้าทนัที
ถา้ยงัคงรูส้กึไมส่บาย หรอืยงัคงมปัีญหาในการมองเห็นหลงัจากทีล่า้งสะอาดแลว้ ใหร้บีไปพบแพทยท์นัที
ถา้หมกึเขา้ปาก ใหบ้ว้นทิง้ทนัท ีและรบีไปพบแพทยท์นัที

Avoid using a telephone during an electrical storm.
There may be a remote risk of electric shock from lightning.

避免在雷電暴風雨的天氣使用電話，有可能因閃電而發生遠距離觸電的危險。

หลกีเลีย่งการใชโ้ทรศพัทร์ะหวา่งเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง
อาจมคีวามเสีย่งของไฟฟ้าชอ็ตจากการถกูฟ้าผา่

Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

當附近有瓦斯洩漏時，請勿使用電話回報洩漏情形。

อยา่ใชโ้ทรศพัทเ์พือ่รายงานเหตกุารณแ์กส๊ร่ัวในบรเิวณทีม่กีารร่ัว

Always keep this guide handy.

請妥善保管本使用說明。

เก็บคูม่อืนีใ้หห้ยบิใชง้านไดส้ะดวก

To prevent injuries, the product should be lifted and carried by two or more 
people.

為避免受傷，應由兩名以上成人抬起及搬運本產品。

เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ ควรยกผลติภณัฑน์ีด้ว้ยคนตัง้แตส่องคนขึน้ไป

To prevent ink leakage, remove all ink supply units before moving or 
transporting the product.

為預防墨水洩漏，在移動或搬運產品前，請先取出所有墨水海量包。

เพือ่ป้องกนัหมกึร่ัว ใหถ้อดชดุน�้าหมกึพมิพอ์อกกอ่นทีจ่ะยา้ย หรอืขนสง่ผลติภณัฑ์

Information for Users in Taiwan Only
此資訊僅適用於台灣地區

O 產品名稱 ： 多功能印表機
O 額定電壓 ： AC 100 - 240 V
O 額定頻率 ： 50 - 60 Hz
O 耗電量 ：

 單機複印時 ： 約 40 W 
 就緒模式 ： 約 18 W 
 省電模式 ： 約 2.7 W 
 關機模式 ： 約 0.4 W

O 額定電流 ： 1.2 - 0.6 A

製造年份, 製造號碼和生產國別：見機體標示

警語
檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格
O 列印方式 ： 微針點壓電噴墨技術
O 解析度 ： 最大可達 4800 × 1200 dpi
O 適用系統 ： 

Windows8.1, 8, 7, Vista, XP SP1以上版本, XP Professional x64 Edition,  
Server 2012 R2*, Server 2012*, Server 2008 R2*, Server 2008*, Server 2003* 和 Server 2003 R2* 
(* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。) 
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x

使用方法
見內附相關說明文件

緊急處理方法
發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
O 電源線或插頭損壞
O 有液體噴灑到印表機
O 印表機摔落或機殼損壞
O 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商 ：SEIKO EPSON CORPORATION
地址 ：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken, 399-0785, JAPAN
電話 ：81-263-52-2552

進口商 ：台灣愛普生科技股份有限公司
地址 ：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話 ：(02) 8786-6688 (代表號)

注意事項
O 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
O 請保持工作場所的通風良好。


