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เครื่องพิมพ EPSON LQ-310
พรอมถาดปอนกระดาษแผนเดี่ยว 
และเฟองขับกระดาษตอเนื่อง 1 ชุด

สวนเสริม
การปอนกระดาษแผนเดี่ยว

ถาดปอนกระดาษแผนเดี่ยว

บทที่ 1 การเตรียมเครื่องพิมพกอนการใชงาน
อุปกรณในกลองผลิตภัณฑ

ตลับผาหมึก          แผน CD Driver              คูมือการใชงานภาษาอังกฤษ

ลูกบิดเลื่อนกระดาษ   สาย USB       สายไฟ
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ปุมและเมนูควบคุม

ปุม Font/รูปแบบ ใชเลือกรูปแบบตัวอักษร โดยการกดปุม 3sec คางไว 3 วินาที จากนั้น กดปุม 
Font เพื่อเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ตองการเชน [         ดับ สวาง คือ ไทยอักษรรางความเร็วสูง] 
จากนั้นกดปุม 3sec 1 ครั้ง เปนการบันทึกคา (ใชไดผลกับโปรแกรมที่ใชงานบนระบบดอสเทานั้น)
      = สวาง ,       = ดับ ,       = กระพริบ
ดวงไฟ Tear Off จะกระพริบเมื่อกระดาษตอเนื่องอยูในตำแหนงที่ฉีกออกได
ปุม Tear Off* ใชเพื่อฟดกระดาษไปยังตำแหนงระยะฉีกกระดาษและฟดกระดาษกลับไปยังตำแหนง
หัวกระดาษ
ปุม LF/FF ใชสำหรับโหลดกระดาษเขาทีละบรรทัดโดยการกดปุม LF/FF แลวปลอย
ปุม Load/Eject ใชสำหรบัโหลดกระดาษเขาและออกจากเครื่องพิมพ สำหรับกระดาษแผนเดี่ยว
เมื่อกดปุม Load/Eject กระดาษจะโหลดเขาเครื่อง ถากดปุม Load/Eject อีกครั้งกระดาษจะฟด
ออกทั้งแผน สำหรับกระดาษตอเนื่อง เมื่อกดปุม Load/Eject กระดาษจะโหลดเขาเครื่อง ถากดปุม  
Load/Eject อีกครั้งกระดาษจะฟดถอยหลังกลับไปอยูตำแหนงเริ่มตน
ปุม Pause ใชหยุดการพิมพงานชั่วคราว โดยการกดปุม Pause 1 ครั้ง เมื่อตองการใหพิมพงานตอ
ใหกดปุม Pause อีกครั้ง, กดปุม Pause คางไว 3 วินาที หากตองการปรับตำแหนงระยะหัวกระดาษ 
Micro Adjust หลังจากการตั้งคาใหกดปุม Pause อีกครั้งเพื่อออกจากการตั้งคา
ดวงไฟ Paper Out
ไฟสวาง เมื่อไมมีกระดาษอยูในชองปอนกระดาษ หรือเมื่อกระดาษโหลดเขาชองปอนกระดาษไมถูกตอง
ไฟกระพริบ เมื่อกระดาษโหลดออกมาไมสมบูรณ หรือกระดาษติดอยู
ไฟกระพริบ 3 วินาที รวมกับดวงไฟ Pause เมื่อเขาสูโหมดการตั้งคาเครื่องพิมพ

แผงควบคุมการทำงาน 
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ดวงไฟ Pause  
ไฟสวาง เม่ือเครื่องพิมพหยุดการพิมพชั่วขณะ
ไฟกระพริบ เมื่อเครื่องพิมพเขาสูโหมดการปรับตั้งคา Micro Adjust 

* การเลือกรูปแบบตัวอักษรที่แผงควบคุมหนาเครื่องพิมพ : ในโหมดการปรับตั้งคา Micro Adjust 
สามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรไดโดยการกดปุม Tear Off (Font) เพ่ือเลือกดวงไฟติด, ดับ, 
กระพริบ ใหตรงกับดวงไฟที่ระบุตามรูปแบบอักษรนั้นๆ 

** วิธีการเขาสูโหมด Micro Adjust  : สามารถทำไดโดยการกดปุม Pause คางไวประมาณ 
3 วินาที  ในโหมดนี้สามารถปรับระยะหัว-ทายกระดาษไดโดยการกดปุม LF/FF และ Load/Eject 
เพื่อปรับตั้งคาระยะที่ตองการ 

นำเครื่องออกจากกลอง จากนั้นแกะสติ๊กเกอรสีฟาออกจากเครื่องพิมพใหหมด (ทั้งดานนอกและดานใน
เครื่องพิมพ)
ติดตั้งถาดปอนกระดาษแผนเดี่ยว เขาที่ดานบนของเครื่องพิมพ โดยการดึงตรงและดันใหแนน

ติดตั้งสวนเสริมการปอนกระดาษแผนเดี่ยว (Paper Support) ดานบนถาดปอนกระดาษแผนเดี่ยว ดังรูป
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การติดตั้งสวนประกอบเครื่องพิมพ
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การติดตั้งผาหมึก-เปลี่ยนตลับผาหมึก

ขอควรระวัง
● หามเลื่อนหัวพิมพขณะที่เครื่องพิมพเปดอยูเพราะหัวพิมพอาจจะรอนและทำใหเกิดความเสียหายได

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพอยูในสภาวะปดเครื่อง  จากนั้นเปดฝาครอบเครื่องพิมพออกแลวดึงขึ้นในทิศทาง
ตรงออกมาจากเครื่องพิมพ

จากนั้น คอยๆเลื่อนหัวพิมพมายังตำแหนงตรงกลางเครื่องพิมพ
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ลูกบิดหมุนผาหมึกอยูในทิศทางดังรูปที่ 1
และคลองผาหมึกไวหนาแผนอะลูมิเนียมดังรูปที่ 2 ลูกบิด

รูปที่ 1 รูปที่ 2
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กระดาษแผนเดี่ยวที่สามารถปอนไดตองมีขนาดในชวงหนากวาง 100 ถึง 257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิว้)  
โดยเครื่องพิมพจะปอนกระดาษเพื่อการพิมพไดทีละแผนเทานั้น หากตองการปอนหลายแผน 
ผูใชสามารถใชอุปกรณสวนซื้อเพิ่ม คือ เครื่องปอนกระดาษแผนเดี่ยวอัตโนมัติ (Cut Sheet Feeder)

เลื่อนคันโยกปรับทิศทางการปอนกระดาษเปนกระดาษแผนเดี่ยว (ผลักคันโยกไปทางดานหลังเครื่องพิมพ)  
และเปดฝาครอบเครื่อง

เลื่อนขอบกั้นกระดาษดานซายใหตรงกับเลข 0 (หันหนาเขาเครื่องพิมพ) แลวนำกระดาษใสถาดปอนกระดาษ  
จากนั้นเลื่อนขอบกั้นกระดาษดานขวาใหพอดีกับหนากวางของกระดาษ และดันกระดาษเขาไปจนสุดถาดปอน 
กระดาษ หลังจากนั้นเครื่องจะปอนกระดาษเขาไปเองโดยอัตโนมัติ 

1

2

การปอนกระดาษแผนเดี่ยว
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กระดาษตอเนื่องที่นำมาใชจะตองมีหนากวางอยูในชวง 101.6 ถึง 254 มิลลิเมตร (4.0 – 10.0 นิ้ว)
การปอนกระดาษตอเนื่องจากเฟองขับกระดาษตอเนื่องชนิดดัน(Push Tractor) ทางดานหลัง 
เปนอุปกรณที่ติดตั้งไปพรอมเครื่องพิมพ อยูบริเวณดานหลังของเครื่องพิมพ เหมาะสำหรับการสลับพิมพ
งานระหวางกระดาษแผนเดี่ยวและกระดาษตอเนื่องเปนประจำและมีการฉีกกระดาษตอเนื่องทีละชุดเสมอ

เครื่องพิมพอยูในสภาวะปดเครื่องนำฝาครอบเครื่องพิมพและถาดปอนกระดาษแผนเดี่ยวดานหลังออกจาก
ตัวเครื่องพิมพ
เลื่อนคันโยกปรับทิศทางการปอนกระดาษเปนกระดาษตอเนื่อง (หันหนาเขาเครื่องพิมพผลักมาดานหนา)

ผลักตัวล็อคสีฟาที่เฟองขับกระดาษตอเนื่องชนิดดัน (Push Tractor) ทั้งซายและขวาขึ้นแลวเลื่อนเฟองขับ
กระดาษตอเนื่องดานซาย(หันหนาเขาเครื่อง) ใหตรงกับตำแหนงที่ทำเครื่องหมายไว จากนั้นกดตัวล็อคสีฟาลง

1

2

3

การปอนกระดาษตอเนื่อง
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เปดฝาครอบสีดำทั้งซายและขวาขึ้น ใสรองของกระดาษตอเนื่องใหตรงกับปุมของเฟองขับกระดาษดานซาย
แลวปดล็อคฝาครอบ จากนั้นเลื่อนเฟองขับกระดาษตอเนื่องดานขวาใหพอดีกับหนากวางของกระดาษ
อีกดาน ใสรองของกระดาษตอเนื่องใหตรงกับปุมของเฟองขับกระดาษแลวปดล็อคฝาครอบลง  
หลังจากนั้นกดตัวล็อคสีฟาดานขวาลง

ติดตั้งถาดปอนกระดาษแผนเดี่ยวกลับเขาเครื่องพิมพโดยวางในแนวนอน เปดเครื่องพิมพ 
จากนั้นกดปุม Load/Eject เพื่อโหลดกระดาษ เตรียมไวที่เครื่องพิมพ 

4

5
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เนื่องจากกระดาษที่จะใชในการพิมพกับเครื่องพิมพด็อทเมตริกซ มีหลายความหนา ทำใหเวลาหัวพิมพออก 
แรงในการพิมพไมเทากัน และหัวพิมพตองยกสูงเพื่อใหปอนกระดาษเขาได สำหรับเครื่องพิมพ LQ-310 
เมื่อเปดฝาครอบเครื่องพิมพออก จึงมีคันโยกปรับระยะหางหัวพิมพ ซ่ึงอยูทางซายของเครื่องพิมพ 

การปรับระยะหางหัวพิมพ
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การทดสอบการพิมพ  เปนการทดสอบระบบการพิมพของเครื่อง โดยไมขึ้นกับคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
เปนการตรวจสอบวาปญหาในการทำงานเกิดขึ้นจากตัวเครื่องพิมพหรือคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ปอนกระดาษเตรียมไวที่เครื่องพิมพ  จากนั้นปดเครื่องพิมพ 

    

 

กดปุม LF/FF คางไวพรอมกับเปดเครื่องพิมพ  เมื่อมีเสียงหัวพิมพขยับ จึงปลอยมือจากปุมกด  
ไฟแสดงสถานะที่รูปแบบตัวอักษรจะกระพริบขณะที่มีการพิมพผลการทดสอบ 

เครื่องพิมพจะพิมพงานตัวอยาง ซึ่งเปนรูปแบบตัวอักษรที่มีในเคร่ืองพิมพ ถาตองการยกเลิกการทดสอบ
การพิมพใหกดปุม Pause ใหไฟติดสวาง แลวกดปุม Load/Eject เพื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ
จากนั้นปดเครื่องพิมพ

1

2

วิธีการทดสอบเครื่องพิมพ 

หมายเหตุ
● หากกดปุม LF/FF คางไว เปนการทดสอบการพิมพแบบ Draft Mode (หยาบ)
● หากกดปุม Load/Eject คางไว เปนการทดสอบการพิมพแบบ LQ Mode (ละเอียด)
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บทที่ 2 การติดตั้งพรินเตอรไดรเวอร
การติดตั้งไดรเวอรบนระบบวินโดวส 

**สำหรับเครื่องพิมพรุน LQ-310 รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, Vista, XP, 
  and 2000

ตัวอยางสายที่เชื่อมตอ                  .
                              
                                     Parallel                                USB

การติดตั้งไดรเวอรโดยใชสาย USB (สายที่ไปพรอมเครื่องพิมพ)
ใสแผน CD Driver จะปรากฏหนาตางการติดตั้งดังนี้ 

เลือก I agree to the contents of the License Agreement.  จากนั้นคลิก Next

              .

1
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เลือก Install  เพื่อทำการติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ 

จะปรากฎหนาตาง EPSON Printer Driver Setup แสดงการติดตั้งไดรเวอร 

2

3
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เมื่อปรากฎหนาตางดังรูปดานลาง ใหทำการเปดเครื่องพิมพจากนั้นเสียบสาย USB หลังเครื่องพิมพ  
และเสียบอีกดานเขาที่พอรต USB หลังเครื่องคอมพิวเตอร จะปรากฏหนาตาง Install device driver 
software มุมขวาลางของคอมพิวเตอร  แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรพบเครื่องพิมพ  
จากนั้นจะทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ 
     

* หากไมปรากฏหนาตาง Install device driver software  หรือ Found new Hardware   
 หากเปน Windows XP  ใหลองเปลี่ยนชองเสียบ USB หลังคอมพิวเตอร หรือลองเปลี่ยนสาย  
 USB ถายังไมปรากฏขอความดังกลาว ใหลองตอกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น เพื่อตรวจสอบ
 สถานะของพอรตคอมพิวเตอรและพอรตที่เครื่องพิมพวาปกติหรือไม 

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรพบอุปกรณ จะแสดงหนาตางดังรูป

4

5
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เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ คลิกที่ Finish 

การติดตั้งไดรเวอรโดยใชสาย Parallel หรือ Serial (กรณีซื้อสายมาติดตั้ง)
เชื่อมตอสาย Parallel หลังเครื่องพิมพจากนั้นเสียบสายอีกดานเขาที่พอรต Parallel ของคอมพิวเตอร

ทำตามขั้นตอน “การติดตั้งไดรเวอรโดยใชสาย USB” ตั้งแตขอ 1- 4 เมื่อเจอหนาตางดังขอ 4 
ใหคลิกที่ปุม Manual เลือกพอรตเปน LPT1 : (Local Port) เปนพอรต Parallel เลือกพอรต Com 1 : 
(Serial Port) หากเปนพอรต Serial ดังรูป

6
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บทที่ 3 การตั้งคากำหนดของเครื่องพิมพ
การตั้งคากำหนดในเครื่องพิมพเพื่อการใชงาน

ขั้นตอนการตั้งคากำหนด
กอนที่จะทำการตั้งคากำหนดเครื่องพิมพ ควรนำฝาครอบเครื่องพิมพและพิมพคากำหนดปจจุบัน
ออกมากอน เพื่อตรวจสอบคากำหนดปจจุบัน โดยมีวิธีการดังนี้

เปดเครื่องพิมพ ปอนกระดาษแผนเดี่ยวหรือกระดาษตอเนื่อง (โดยกดปุม Load/Eject) 
เขาเครื่องพิมพใหเรียบรอย
เขาสูโหมดการตั้งคากำหนด(Menu) โดยการกดปุม  “ปุม Item   ” (LF/FF เลื่อนกระดาษ) และ 
“ปุม Set” (Load/Eject ปอนเขา/ออก) คางไว จนกระทั่งไดยินเสียง “ปบ” จะเปนการเขาสูเมนู
การตั้งคากำหนด

เครื่องพิมพจะพิมพขอความวา

1

2

3

หมายเหตุ
● หากตองการพิมพคากำหนด ใหกดปุม SET และดูหัวขอ 3.1
● หากตองการเปลี่ยนคากำหนดเลย ใหกดปุม ปุม Item    , Item    และดูหัวขอ 3.2 เปนตนไป   
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โดยรายละเอียดในการตั้งคากำหนดมีดังนี้
3.1 กรณีที่กดปุม Set : เครื่องพิมพจะพิมพคากำหนดปจจุบันทั้งหมดของเครื่องพิมพ ดังรูป

หมายเหตุ
● หากตองการ SET คากำหนดเลย ใหไปที่หัวขอ 3.2 เปนตนไป
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โดยรายละเอียดในการตั้งคากำหนดมีดังนี้

หมายเหตุ
• ในแตละรายการหรือหัวขอ คาที่ขีดเสนใตไวจะเปนคากำหนดปจจุบันที่เครื่องพิมพเปนอยู
• หากตองการเปลี่ยนแปลงคากำหนดใหกด “ปุม Item   , Item   ” (ดูรายละเอียดจากหัวขอ  
 3.2 และ 3.3)
• หากไมตองการเปลี่ยนคากำหนดและออกจากการเปลี่ยนคากำหนด ใหกดปุม  
 “ปุม Item    ” (LF/FF เลื่อนกระดาษ) และ “ปุม Set” (Load/Eject ปอนเขา/ออก) คางไว  
 จากนั้นใชงานเครื่องพิมพไดตามปกติ

เปล่ียนคากำหนดหัวขอหลัก

3.2 กรณีที่กดปุม Item   : เพื่อเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงคากำหนดของแตละรายการ/   
 หัวขอโดยจะเริ่มจากรายการแรกสุด เชน กดปุม Item    1 ครั้ง เครื่องพิมพจะพิมพขอความวา

  **รายการ**: ปุม Item   , Item                         **คากำหนด**
         รหัสตัวอักษร                                            เกษตร (KU42)

3.3 กรณีกดปุม Item    : เพื่อเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงคากำหนดของแตละรายการ/หัวขอ      
 โดยจะเริ่มจากรายการแรกสุดเชน กดปุม Item    1 ครั้ง  เครื่องพิมพจะพิมพขอความวา

  **รายการ**: ปุม Item   , Item                         **คากำหนด**SET
         ตั้งเวลาปดเครื่อง     ไมใช                                           
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เปลี่ยนคากำหนดหัวขอยอย

 ถาตองการเปลี่ยนคากำหนดในแตละรายการ/หัวขอนั้นๆ ใหกดปุม “Set” เครื่องพิมพจะพิมพ
 คากำหนดที่ถัดจากคากำหนดปจจุบัน (คากำหนดที่ขีดเสนใต) ออกมา เชน ตองการเปลี่ยน
 คากำหนดในรายการ “รหัสตัวอักษร” จาก “เกษตร (KU42)” เปน “สมอ.สหวิริยา (TIS 17)” 
 โดยรายการเปนรหัสตัวอักษรที่ตองการเปลี่ยนคากำหนด จากนั้นกดปุม “Set” เครื่องพิมพจะพิมพ  
 คากำหนด ถัดไป คือ สมอ.988 (TIS 11) ใหกดปุม “Set” ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องพิมพคากำหนด
 เปน “สมอ.สหวิริยา (TIS 17)” ตามที่ตองการ

  **รายการ**: ปุม Item   , Item                         **คากำหนด** SET
         รหัสตัวอักษร                                             เกษตร (KU42)
  รหัสตัวอักษร                                             สมอ.988 (TIS 11)
  รหัสตัวอักษร                                             สมอ.ทั่วไป (TIS 18)
  รหัสตัวอักษร                                             สมอ.สหวริิยา (TIS 17)

 จากนั้นหากตองการเลือกหัวขอหลักอื่น ใหกลับมากดปุม “Item    (เลือกคาหัวขอหลักถัดไป) หรือ 
 Item    (เลือกคาหัวขอหลักกอนหนานี้)” เพื่อไปยังรายการที่จะเปลี่ยนคากำหนดถัดไป โดย
 เครื่องจะพิมพทุกๆครั้งที่กดปุม เชน ถาตองการออกจากรายการ “รหัสตัวอักษร” ไปยังรายการ  
 “ระบบการพิมพภาษาไทย” ใหกดปุม “Item    ” 1ครัง้ เคร่ืองพิมพจะพิมพขอความดังภาพดานลาง  
 หากตองการเปลี่ยนคากำหนดหัวขอยอยใหกดปุม SET

  **รายการ**: ปุม Item   , Item                         **คากำหนด** SET
         รหัสตัวอักษร                                             เกษตร (KU42)
  รหัสตัวอักษร                                             สมอ.988 (TIS 11)
  รหัสตัวอักษร                                             สมอ.ทั่วไป (TIS 18)
  รหัสตัวอักษร                                             สมอ.สหวิริยา (TIS 17)
  ระบบการพิมพภาษาไทย          3 เที่ยว (3 pass)

 หลังจากเปลี่ยนคากำหนดเรียบรอย หากตองการออกจากการเปลี่ยนคากำหนด ใหกดปุม  
 “ปุม Item    ” (LF/FF เลื่อนกระดาษ) และ “ปุม Set” (Load/Eject ปอนเขา/ออก) คางไว   
 จากน้ันใชงานเครื่องพิมพไดตามปกติ
 
 ถาตองการพิมพคากำหนดปจจุบันเพื่อตรวจสอบคากำหนดที่ไดเปลี่ยนไปใหทำตามขั้นตอนที่ 2-3   
 อีกครั้ง
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บทที่ 4 ปญหาและแนวทางแกไขเบื้องตน
ปญหาที่ 1  

ปญหาที่ 2  

เมื่อเปดเครื่องพิมพแลวเครื่องพิมพไมมีกระแสไฟฟาเขา โดยหัวพิมพไมมีการขยับ 
และไมมีไฟแสดงสถานะใดติดสวาง

แนวทางการแกไข
 ตรวจสอบเครื่องพิมพวาเปดสวิตซหรือไม และสายไฟที่ตอเชื่อมดานหลังเครื่องพิมพวา  
 หลุด / เสียบปลั๊กไมแนน / สายไฟชำรุด หรือไม
 ตรวจสอบสายไฟ และปลั๊กไฟที่ตอเชื่อมกับเครื่องพิมพวาใชงานไดหรือไม โดยลองนำอุปกรณไฟฟา
 ชนิดอื่นมาทดสอบ หรือเครื่องพิมพตัวอื่นที่แนใจวาใชงานไดมาตอ
 หากตรวจสอบตามขางตนแลว ยังไมมีกระแสไฟเขาเครื่องพิมพ            
 กรุณาติดตอรานคาตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการมาตรฐาน 
 EPSON Service Centre ทั่วประเทศ

งานพิมพมีระยะหางของขอบกระดาษดานบน (Top Margin ) สูงหรือต่ำเกินไป

แนวทางการแกไข
 ใหปรับตาแหนงระยะหางของหัวกระดาษโดยการกดปุม 3 Sec (ปุม Pause)คางไว 3 วินาที   
 หรือกระทั่งมีเสียงดัง “ปด”จากนั้นกดปุม Load/Ejectเพื่อเลื่อนขึ้น หรือปุม LF/FFเพื่อเลื่อนลง
 ใหตรงตำแหนงเริ่มพิมพ จากนั้นกดปุม 3 sec เพื่อออกจากการตั้งคา
 หากการปรับในขอ 1 แลวยังไมไดระยะที่ตองการ ควรตรวจสอบขนาดกระดาษที่ใชพิมพ 
 จากนั้นตรวจสอบคาที่ตั้งไวในเครื่องพิมพวาตั้งคาความยาวกระดาษ (ดูรายละเอียดไดจากหัวขอ  
 การตั้งคากำหนดเครื่องพิมพ ในบทที่ 3) เทากับขนาดกระดาษที่ใชพิมพหรือไม และตรวจสอบวา
 ขนาดกระดาษที่ไดกำหนดไวในโปรแกรมถูกตองตรงกับขนาดกระดาษที่ใชพิมพจริงหรือไม
 ตรวจสอบวาไดติดตั้งหรือเลือกใชพรินเตอรไดรเวอรถูกตองตรงกับรุนของเครื่องพิมพที่ใชงาน
 จริงหรือไม หากไมใช ใหติดตั้งหรือเลือกพรินเตอรไดรเวอรใหตรงกับเครื่องพิมพ

1

1

2

2

3

3
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ปญหาที่ 3 

ปญหาที่ 4 

เมื่อพิมพงานเรียบรอยแลว กระดาษไมเลื่อนมาตรงกับตำแหนงของรอยปรุใหสามารถฉีก
กระดาษตอเนื่องได 

แนวทางการแกไข
 ตรวจสอบวาไดตั้งคากำหนดของเครื่องพิมพ หัวขอ “เลื่อนฉีกกระดาษอัตโนมัติ” เปน “เลื่อน”   
 แลวหรือไม 
 หากตั้งคากำหนดเครื่องพิมพเปน “เลื่อนฉีกกระดาษอัตโนมัติ” ไวแลว และพบวาตำแหนงของ
 รอยปรุไมพอดีฉีก ใหปรับตำแหนงฉีกกระดาษ ใหทำการพิมพงาน 1 แผนจากนั้นกดปุม 3 Sec 
 (ปุม Pause)คางไว 3 วินาที หรือกระทั่งมีเสียงดัง “ปด” จากนั้นกดปุม Load/Eject 
 เพื่อเลื่อนขึ้น หรือปุม LF/FF เพื่อเลื่อนลงใหตรงตำแหนงรอยปรุ จากนั้นกดปุม 3 sec    
 เพื่อออกจากการตั้งคา
 หากการปรับในขอ 2 แลวยังไมไดระยะที่ตองการ ควรตรวจสอบขนาดกระดาษทีใ่ชพิมพ    
 จากนั้นตรวจสอบคาที่ตั้งไวในเคร่ืองพิมพวา ตั้งคาความยาวกระดาษ (ดูรายละเอียดไดจากหัวขอ  
 การตั้งคากำหนดเครื่องพิมพ ในบทที่ 3) เทากับขนาดกระดาษที่ใชพิมพหรือไม และตรวจสอบวา
 ขนาดกระดาษที่ไดกำหนดไวในโปรแกรมถูกตองตรงกับขนาดกระดาษที่ใชพิมพจริงหรือไม

กรณีสั่งพิมพงานจะปรากฏขอความ “ Please insert paper”  ทุกครัง้ 

แนวทางการแกไข
 ไปที่ Start เลือก Setting และ Printers ตามลำดับ 
 คลิกที่เมาสขวาตรงไอคอน EPSON LQ-310 ESC/P2 จากนั้นเลือกที่ Properties  
 เปนการเรียกไดรเวอรของเครื่องพิมพขึ้นมา
 จากเมนู Paper  ใหกำหนดตรง Paper Source เปน “Sheet feeder” สำหรับกระดาษแผนเดี่ยว 
 และ “Tractor”  สำหรับกระดาษตอเนื่อง แลวคลิกปุม Apply และ OK

1

1

2

2
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3
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ปญหาที่ 5 

ปญหาที่ 6 

เครื่องพิมพไมสามารถปอนกระดาษเขาไปได

แนวทางการแกไข
 ตรวจสอบวาไดเลือกชนิดการปอนกระดาษจากคันโยกเลือกชนิดการปอนกระดาษถูกตองตรงกับ
 ชนิดกระดาษที่ใชงานหรือไม โดยดูรายละเอียดการปอนกระดาษไดจากบทที่ 1 
 ตรวจสอบถาดรองรับกระดาษที่มาพรอมเครื่องพิมพ และเฟองขับกระดาษตอเนื่องวามีการชำรุด
 เสียหายหรือไม ถามีกรณุาติดตอรานคาตัวแทนจำหนาย (ในกรณีที่เปนเครื่องใหม)
 เมื่อตองการเปลี่ยนการปอนกระดาษตอเนื่องเปนกระดาษแผนเดี่ยว ควรกดปุม Load/Eject  
 เพื่อนำกระดาษตอเนื่องที่พักไวที่เฟองขับกระดาษออกกอนเสมอ แลวจึงผลักคันโยกเลือกชนิด
 การปอนกระดาษไปยังตำแหนงปอนกระดาษแผนเดี่ยว 
 เมื่อปอนกระดาษแลวเครื่องพิมพเกิดเสียงดังผิดปกติ และปอนกระดาษไมเขา ตรวจสอบวามี
 กระดาษเขาไปติดขัดหรือไม ถามีควรปดเครื่องและนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง     
 หากไมสามารถนำออกมาไดใหติดตอศูนยบริการ EPSON Service Centre  ทั่วประเทศ

เม่ือปอนกระดาษเขาเครื่องพิมพแลว กระดาษไมตรง มีการบิดตัว

แนวทางการแกไข
 หากเปนการปอนกระดาษตอเนื่อง ตรวจสอบตัวล็อคเฟองขับกระดาษทั้ง 2 ขางวากดล็อค
 เรียบรอยแลวหรือยัง และไดปรับระยะหางระหวางตัวล็อคเฟองขับกระดาษทั้ง 2 ขางใหพอดี
 กับหนากวางของกระดาษที่นำมาใชงานหรือไม โดยดูวิธีการปอนกระดาษตอเนื่องไดจากบทที่ 1
 หากเปนการปอนกระดาษแผนเดี่ยว ตรวจสอบวา ไดปรับระยะขอบกั้นกระดาษถูกตองตรง
 ตำแหนงแลวหรือไม 
 ตรวจสอบวาไดปรับระดับของคันโยกปรับระยะหางหัวพิมพใหเหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่นำมา
  ใชงานหรือไม หากอุปกรณเฟองขับกระดาษหรือถาดรองรับกระดาษชำรุดแตกหัก        
 กรุณาติดตอรานคาตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการ EPSON Service Centre  ทั่วประเทศ
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ปญหาที่ 7

พิมพขอมูลไมเต็มหนากระดาษ หรือพิมพเกินจากหนากระดาษที่ 1 ไปยังหนากระดาษที่ 2

แนวทางการแกไข
 เลือกขนาดกระดาษในไดรเวอร Paper Size ใหตรงกับขนาดแบบฟอรมที่ใช หากไมมีขนาดกระดาษที่
ตองการใชอยูในลิสตของ Paper size ใหเลือก ผูใชงานสามารถสรางฟอรมและกำหนดขนาดกระดาษที่
ตองการดวยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้
  ไปที่ Start เลือก Settings และ Printers ตามลำดับ หนาตางของ Printers จะปรากฏขึ้นมา     
 คลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ  EPSON LQ-310 ESC/P2  ใหขึ้นแถบสี จากนัน้คลิกที่เมนู File 
 เลือก Server Properties 
 หนาตาง Print Server Properties จะปรากฏขึ้นมาแลวกำหนดคากระดาษตามขั้นตอน    
 จากนั้นรายชื่อของขนาดกระดาษ (Form) ที่ตั้งไวจะอยูในลิสตของ Paper size (ขนาดกระดาษ)  
 ดานบน
         กรณี Window XP

ขั้นตอนที่ 1 :
ให click ถูกที่ 
Create a New Form 
เพื่อสรางฟอรมที่ตองการ

ขั้นตอนที่ 2 :
Paper Size 
กำหนดความกวาง(Width) 
และความยาว (Height) 
ของกระดาษที่ตองการ

ขั้นตอนที่ 3 :
กำหนดขอบกระดาษ
ดานซาย, ขวา, บน
และลาง

ขั้นตอนที่ 4 :
ตั้งชื่อขนาดกระดาษ
ที่ไดกำหนดไวที่ชองของ 
Form Name หรือ 
Form Description

ขั้นตอนที่ 5 :
กดปุม Save Form 
เพ่ือบันทึกฟอรมที่ไดสรางไว

1

2

หมายเหตุ
Units (หนวย) ถาเลือก Metric หนวยเปน “เซนติเมตร” หรือ ถาเลือก English หนวยเปน “น้ิว”
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ปญหาที่ 8 

เมื่อสั่งพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอร แลวเครื่องพิมพไมทำการพิมพงาน

แนวทางการแกไข
 ตรวจสอบสาย Parallel หรือ USB ที่ตอเชื่อมระหวางเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรวา
 สายหลุด / เสียบสายไมแนน / สายชำรุด/สายหลุดขาดจากขั้วตอ หรือไม
 หากเปดเครื่องแลวมีเสียงผิดปกติแสดงวาอาจมีเศษกระดาษ หรือวัสดุอื่นติดคางไวในเคร่ืองพิมพ
 หรือ Main Bord เสียหายเนื่องจากหนู/แมลงเขาไปหรือระบบไฟฟาเครื่องช็อต    
 กรุณาติดตอศูนยบริการ EPSON Service Centre ทั่วประเทศ
 ใหทดสอบระบบการพิมพของเครื่องพิมพโดยดูรายละเอียดไดจาก บทที่ 1 หัวขอ 
 “วิธีการทดสอบเครื่องพิมพ (Self Test)“
 ●  หากเครื่องพิมพตัวอักษรออกมาไดแสดงวาระบบการพิมพของเครื่องพิมพถูกตอง   
  ใหตรวจสอบที่ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งอาจติดไวรัส หรือ LPT Port ที่คอมพิวเตอรเสีย 
  กรุณาติดตอผูขายหรือรานคาตัวแทนจาหนายหรือผูขายคอมพิวเตอรที่คุณใชงาน
 ● หากเครื่องพิมพไมมีการพิมพตัวอักษรออกมาแสดงวา ระบบการพิมพของเครื่องมีปญหา   
  กรุณาติดตอศูนยบริการEPSON Service Centreทั่วประเทศMain Bord เสียหายเนื่องจาก
  หนู / แมลง เขาไปหรือระบบไฟฟาเครื่องช็อต กรณุาติดตอศูนยบริการ 
  EPSON Service Centre ทั่วประเทศ
 ตรวจสอบระบบการตอเชื่อมระหวางเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 เปดเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรตามปกติ ปอนกระดาษเตรียมไวที่เครื่องพิมพ 
 4.2 ใหทดสอบเครื่องพิมพที่ดอสโหมด (เฉพาะการเชื่อมตอทางพอรต LPT เทานั้น)    
  ซึ่งจะออกมาที่ C: Prompt ของ DOS และใหพิมพคำสั่ง 

                           C:\> DIR >PRN (Enter)

  หากเครื่องพิมพสามารถพิมพงานไดตามปกติ แสดงวาระบบการตอเชื่อมเครื่องพิมพ / 
  สายเคเบิล / LPT Port ของคอมพิวเตอรเปนปกติ ใหตรวจสอบไวรัสในระบบ Windows 
  ทีใ่ชงานหรอืไดรเวอรเครือ่งพมิพทีก่ำหนดในโปรแกรมวาใช Driver EPSON LQ Series หรือไม       
  ดูรายละเอียดการติดตั้งไดรเวอรไดจากบทที่ 2 (กลับเขาสู Windows โดยพิมพคำวา Exit ) 
 4.3 หากพมิพจากดอสโหมดแลวพบขอความผดิพลาด There was an error writing to LPT 1…..   
  และเครื่องพิมพไมสามารถพิมพงานได แสดงวานาจะเกิดปญหากับการตอเชื่อมระหวางเครื่อง
  คอมพิวเตอรกับเครื่องพิมพ ใหทดสอบโดยการนำสาย Parallel เสนใหมมาลองเปลี่ยนดู      
  หากยังคงพบปญหาวาเครื่องพิมพไมสามารถพิมพงานไดอยู กรุณาติดตอศูนยบริการ 
  EPSON Service Centre  ทั่วประเทศ

1
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ปญหาที่ 9 

ผลลัพธการพิมพเลือนลาง หรือ ขาดหาย   

แนวทางการแกไข
 ตรวจสอบคันโยกปรับระยะหางหัวพิมพวาปรับระดับใหเหมาะสมกับวัสดุที่ใชหรือไม       
 โดยดูรายละเอียดจากหัวขอ “คันโยกปรับระยะหางหัวพิมพ” ในบทที่ 1
 ตรวจสอบตลับผาหมึกในเครื่องพิมพวาอยูในสภาพเรียบรอยหรือไม
 2.1 หากตลับผาหมึกหลุดออกจากตัวล็อค ใหทำการติดตั้งใหม
 2.2 ตรวจสอบเขี้ยวที่ตลับผาหมึกหักหรือผาหมึกหมดอายุหรือไม สังเกตไดจากสีตัวอักษร
  ที่พิมพจะจางลง หรือผาหมึกบางสวนขาด ควรเปลี่ยนตลับใหม
 2.3 ปดเครื่องพิมพลองเลื่อนหัวพิมพไปมา สังเกตผาหมึกพิมพ สามารถหมุนเปลี่ยนตาม
  การเคลื่อนที่ของหัวพิมพหรือไม ถาไมมีแสดงวาผาหมึกภายในเกิดการติดขัดหรือกลไก
  ขับเคลื่อนผาหมึกเสียหาย ควรเปลี่ยนตลับใหม
 สังเกตตัวอักษรที่พิมพในแตละบรรทัดวามีเสนขาดของตัวอักษรเปนแนวยาวหรือไม
 ใหทดสอบระบบการพิมพของเครื่องพิมพโดยดูรายละเอียดไดจาก บทที่ 1 หัวขอ 
 “วิธีการทดสอบเครื่องพิมพ (Self Test)“ ถาผลทดสอบเหมือนเดิมแสดงวาหัวพิมพของ
 เครื่องพิมพมีเข็มใดเข็มหนึ่งหัก กรุณาติดตอรานคาตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการ 
 EPSON Service Centre  
 ตลับผาหมึกทีใ่ชงานสวนผาหมึกมีรอยขาดทำใหหัวพิมพไปเกี่ยว ควรเปลี่ยนตลับผาหมึกใหม 
 และตรวจสอบหัวพิมพวามีเข็มหักหรือไม ตามขั้นตอนที่ 2
 หากหัวพิมพเกิดเสียงดังผิดปกติ หรือไมเคลื่อนที่ อาจมีเศษวัสดุอื่น เชน กระดาษสติกเกอร
 ลงไปติดขัด หรือสายพานเคลื่อนที่หัวพิมพขาดหรือหยอน กรุณาสงเครื่องเขาตรวจสอบที่
 ศูนยบริการมาตรฐาน EPSON Service Centre ทั่วประเทศ
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ปญหาที่ 10 

ปญหาที่ 11 

ผลลัพธงานพิมพภาษาไทยที่ออกมาเปนภาษาที่อานไมรูเรื่อง หรือเปนอักษรไทยแตไมตรงกับงาน
ที่สั่งพิมพ (เฉพาะกับระบบโปรแกรมที่ทำงานบน DOS เทานั้น)

แนวทางการแกไข
   เนื่องจากรหัสตัวอักษรที่กำหนดในโปรแกรมกับที่กำหนดในเครื่องพิมพไมตรงกัน ดังนั้นจะตอง
กำหนดรหัสตัวอักษรในเครื่องพิมพใหตรงกับโปรแกรมที่ใชงาน โดยดูรายละเอียดการเปลี่ยนคากำหนดของ
เครื่องพิมพไดจากบทที่ 3

สำหรับระบบโปรแกรมที่ทำงานบน DOS  งานพิมพออกมาเปนภาษาไทย 
แตพยัญชนะ สระบนและลาง วรรณยุกต ตางๆ อยูในบรรทัดเดียวกันหมด 

แนวทางการแกไข
 ตรวจสอบระบบจัดการภาษาไทยของโปรแกรมที่ใชวามีการรันไดรเวอรของเครื่องพิมพ 
 EPSON หรือไม ซึ่งการรันไดรเวอรเครื่องพิมพจะเปนการจัดระดับภาษาไทยใหถูกตอง 
 หากโปรแกรมท่ีใชไมมีการรันไดรเวอร ใหไปตั้งคากำหนดของเครื่องพิมพ ในหัวขอ 
 “ระบบการพิมพภาษาไทย” ใหกำหนดเปน “ระบบอัจฉริยะ (ITP)” หรือ 
 “เที่ยวเดียวครบทุกระดับ OPTP” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ  “การตั้งคากำหนดเครื่อง’’
 พิมพเพื่อใชงานรวมกับดอส ในบทที่ 3 
 หากทดสอบเปลี่ยนคากำหนดในขอ 1 แลวยังคงพบปญหาดังกลาวอยู ใหติดตอบริษัทที่จำหนาย
 โปรแกรมสำเร็จรูป

1

2

3

หมายเหต ุ:  การจะกำหนดรหัสตัวอักษรเพื่อใหเครื่องพิมพสามารถพิมพไทยได ผูใชงานจะตอง
  ทราบวาโปรแกรมที่ทานใชนั้นกำหนดรหัสตัวอักษรเปนแบบใด จากนัน้จึงจะสามารถ
  กำหนดรหัสตัวอักษรที่เครื่องพิมพใหตรงกับโปรแกรม หากไมทราบวาโปรแกรมใช
  รหัสตัวอักษรใด ใหติดตอผูขายหรือผูพัฒนาระบบโปรแกรม
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ปญหาที่ 12

งานพิมพออกมาเปนภาษาไทย พิมพพยัญชนะ สระบนและลาง วรรณยุกต ตางๆไดถูกตอง 
แตสระบนและสระลางลอยหรือเยื้องผิดปกติ

แนวทางการแกไข
  หากมีการรันไดรเวอรเครื่องพิมพสั่งจัดระดับจากโปรแกรมที่ใชงานไวแลว ใหตรวจสอบ
 คากำหนดของเครื่องพิมพวากำหนดเปน “ระบบอัจฉริยะ (ITP)” หรือ 
 “เที่ยวเดียวครบทุกระดับ OPTP”  ไวหรือไม หาก ใช ใหเปลี่ยนคากำหนดใหม เปน    
 “3 เที่ยว (3 pass)” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การตั้งคากำหนดเครื่องพิมพ” ในบทที่ 3
 หากทดสอบเปลี่ยนคากำหนดในขอ 1 แลวยังคงพบปญหาดังกลาวอยู ใหติดตอบริษัทที่จำหนาย
 โปรแกรมสำเร็จรูป

1

2
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