
 
 
สวนประกอบ 
แผงควบคุม 

                              
 
 
 ปุม การทํางาน 
1 ปุม [  On/Off  ] ปุมเปด-ปด 
2 ปุม [   Menu]  ปุมเมน ู
3 ปุม [   Back ] ปุมยอนกลับ 
4 ปุม [OK ] ปุม OK ( เลือกการตั้งคา ) 
5       4-way scroll  ปุมเลื่อน ซาย-ขวา-บน-ลาง 
6 ปุม [  Display ] ปุมแสดงภาพ 
7 ปุม [  Zoom ] ปุมยอ-ขยาย 
8 ปุม [  Stop/Clear ] ปุมหยุด/ปุมเคลียรคา 
9 ปุม [   Print ] ปุมพิมพ (กดเมื่อตองการพิมพ) 
 
 
 
 
 
 



 
หนาจอ LCD 

                         
1 หนาจอแสดงภาพที่เลือก 
2 หนาจอแสดงสถานะแบตเตอรรี่ 
3 หนาจอแจงเตอืนกรณีสถานะหมึกใกลหมด 
4 หนาจอแสดงจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพ 
5 หนาจอแสดงจํานวนภาพทีต่องการพิมพ 
6 หนาจอแสดงลําดับรูปจากหนวยความจํา 
7 หนาจอแสดงจํานวนรูปทั้งหมดในหนวยความจํา 
8 หนาจอแสดงปุมเพื่อกดเลือกทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนประกอบภายในตัวเคร่ือง 
ดานหนา       ดานหลัง 

 
 
 
การเตรียมเคร่ืองพิมพ 

 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 



      
การติดตั้งตลับหมึก 

   
 
 

                             
     หนาจอพรอมพิมพ     รอประมาณ 3.5 นาที  
 
การใสเมมโมรี่การด 
1. เล่ือนหูหิว้ลงไปทางดานหลังจากนั้นเปดฝาครอบดานบน   

                          
 
2. ยกจอ LCD ขึ้นเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน 
 

                                 
 



 
3. เปดฝาถาดรองรับกระดาษดานหนา 

                                 
 
4. กดปุม        เปด /ปด  
5. สังเกตุดวงไฟแสดงสถานะชองเสียบเมมโมรี่การดตองดับและไมมเีมมโมรี่การด จากนั้นทําการใสเมมโมรี่การด 

 
ขอควรระวัง ! 

- สามารถใสเมมโมรี่การดไดคร้ังละ 1 ชองเทานั้น 
- หากใสเมมโมรี่การดไมถูกตองจะปรากฏหนาจอแจงเออเรอรบนจอ LCD ใหถอดออกแลวใสเขาไปใหม 
- หาม !  กดปุมดานลางขวามอืของชองเสียบเมมโมรี่การดในขณะทีใ่ส CompactFlash จะทําใหไมสามารถใส
เมมโมรี่การดได 
- ในกรณีเครื่องพิมพไมรูจัก CompactFlash ใหถอดออกแลวเสียบเขาไปใหม 
- ในกรณีใชมินเิมมโมรี่การดที่เล็กกวาชองใสเมมโมรี่การดตองใช Adapter ในการเชื่อมตอ เพราะถาใสอาจจะทํา
ใหเครื่องเกดิความเสียหาย 

ชองเสียบเมมโมรี่การดชองดานบน 

                                   
 
 
 
 
 



 
 
ชนิดเมมโมรี่การดท่ีรองรับ 

 

                                   
 

ชองเสียบเมมโมรี่การดชองดานลาง   
 

                                     
 
 ชนิด CompactFlash 
 

             
 
6. การใสเมมโมรี่การดเขาไปจะใชเวลาในการทําความรูจักกับหนวยความจํา เมื่อเครื่องพิ์มทําการอานเรียบรอย

แลวก็จะปรากฏภาพบนหนาจอ LCD 
 
การถอดเมมโมรี่การด 
ขอควรระวัง !  

- หาม!นําเมมโมรี่การดออกจากเครื่องขณะที่มีไฟกระพริบเพราะอาจทําใหขอมูลสูญหาย 
การถอดเมมโมรี่การดชองดานบน 

1. กดเมมโมรี่การดแลวปลอยจากนั้นดงึเมมโมรี่การดออกมา ดังรูป 



                                
การถอดเมมโมรี่การดชองดานลาง 

1. กดปุมดานขวาขางชองเมมโมรี่การด จากนั้นเมมโมรี่การดจะถูกผลักออกมา  ดังรูป 

                                 
 

การดึงกระดาษ 
ขอควรระวัง 

- หาม!ใสกระดาษธรรมดา เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายกับเครื่องพมิพ 
1. ตรวจสอบที่กัน้กระดาษวาสามารถเลื่อนซาย- ขวาได 
 

                                   
 
2. วางกระดาษตรงกลางตามแนวตั้ง 
3. ตรวจสอบที่กัน้กระดาษเลื่อนมารองรับกระดาษไดพอด ี

 
 



ขอควรทราบ 
 สามารถใสกระดาษไดสูงสุด 20 แผน สวนสติกเกอรสามารถใสได 1 แผน 
ขอปฏิบตัิในการพิมพงาน 

- หาม! สําผัสงานที่กําลังพิมพออกมาใหรอจนกระทั่งหมึกแหง 
- หลีกเลี่ยงการขูดขีดหรือลบกระดาษที่พิมพออกมาแลว  เพราะหมกึอาจจะไมติดกระดาษ 
การเก็บรักษากระดาษ 
-       หลีกเลี่ยงการเก็บไวในอุณหภูมิสูง และแสงสวางมาก 
-       เมื่อพิมพออกมาแลวควรเก็บไวในที่รม 
การเลือกการใชงานเมมมรี่การด  
หากมีการนาํขอมูลใสในเครื่องพิมพหลายทางในเวลาเดยีวกัน คือจากชองเมมโมรี่การดและอุปกรณเชื่อมตอ
ภายนอก ( External Device ) ควรทําขั้นตอนดังนี้กอนพิมพ 

 
1. กดปุม [  เมน ู]                
2. เลือก Select จากนั้นกดปุม [ OK ] 
3. เลือก Select Source จากนัน้กดปุม [ OK ] 
4. เลือก Memory Card หรือ External Device จากนั้นคลิกปุม [ OK ] 

 
      ขั้นตอนการพิมพภาพเบื้องตน 

สามารถเปลี่ยนลักษณะการแสดงภาพไดโดยการกดปุม [   Display] 
       การเลือกรูปภาพพิมพ 

1. กดปุม     หรือ   เพื่อเลือกรูฟภาพที่ตองการจะพิมพจากนัน้กดปุม [ OK ] 
2. กดปุม  หรือ  เพื่อเลือกจํานวนสําเนาที่จะสังพิมพจากนั้นกดปุม [ OK ] 
3. ในการเลือกพมิพรูปอื่นก็ทําตามขั้นตอนขอ  1 และ 2  
4. หากตองการทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือตกแตงภาพสามารถเลือกใชโดยการเลือก Editing Your Photo 
5. กดปุม   เพื่อแสดงตัวอยางรปูที่ตองการจะพิมพ  และหนาตางนี้สามารถเขาไปกําหนดลักษณะการพิมพไดโดย

การกดปุม [  Menu] เขากําหนดคาตางๆ  เชน ขนาดกระดาษ,Layout 
6. จากนั้นกดปุม  ส่ังพิมพงาน 

 
 
 
 



การเลือกรูปภาพพิมพเปนกลุม 
1. กดปุม [  Menu ] 
2. เลือก Select จากนั้นกดปุม [ OK ] 
3. เลือกกําหนดลักษณะการพมิพจากนัน้กดปุม[ OK ] 
 

Select All เลือกภาพทั้งหมดในเมมโมรีก่ารด 
Select By Date เลือกรูปตามวนัที่ตองการ 
Select Source เลือกรูปจากอปุกาณที่ตอเชือ่ม 
Select Folder เลือกจากโฟลเดอรในเมมโมรี่การด 

* สามารถเลือกไดในกรณีเมมโมรี่การดมีตั้งแต 2 โฟลเดอร
ขึ้นไป 

 
การพิมพภาพจากการขยาย ( Zoom ) 

1. กดปุม  หรือ  เพื่อเลือกรูฟภาพที่ตองการจะพิมพจากนั้นกดปุม [ OK ] 
2. กดปุม  หรือ  เพื่อเลือกจํานวนสําเนาที่จะสังพิมพจากนั้นกดปุม [ OK ] 
3. กดปุม  Zoom จนกระทั่งไดขนาดภาพตามที่ตองการจากนั้นกดปุม , , ,  เพื่อเลือกพื้นทีท่ี่จะพิมพ หาก

ตองการกําหนดลักษณะการพิมพก็สามารถกดปุม   Menu  
4. กดปุม [ OK ] เพื่อยืนยันวาเลอืกรูปที่จะพิมพ จากนัน้กดปุม [ OK ]อีกครั้ง 
5. กดปุม  เพื่อแสดงภาพที่จะพิมพจากนั้นกดปุม   เพื่อส่ังพิมพ 
 
การพิมพภาพจากกลองดิจิตอลรองรับ DPOF  
กลองที่มี DPOF รองรับสามารถที่จะกําหนดจํานวนสําเนาที่พิมพไดจากกลองกอน ( จากคูมือกลอง ) จากนั้นนําเมมโมรี่
การดเสียบที่เครื่องพิมพก็จะทําการอานทีไ่ดตั้งคาไวในกลองแลว 
ขั้นตอนการเลือก 
1. ใสกระดาษและเมมโมรี่การดที่เปน DPOF เขาเครื่องพิมพ จากนัน้จะปรากฏหนาจอแจงเกีย่วกับ DPOF  

                                   



 
2. คลิกปุม [ OK ] เพื่อยนืยนัการเลือกขนาดและ Layout ของงานพิมพจากนั้นกดปุม   เพือ่ส่ังพิมพ 
การพิมพสติกเกอร  
สามารถเลือกวาใน 1 แผนจะสามารถใสรูปได 1,2,4,9, หรือ 16 รูป 
ขั้นตอน 
1. ใสกระดาษสติกเกอรของเอปสัน 
2. กดปุม [  Menu ] 
3. เลือก Print Setting จากนัน้คลิกปุม [ OK ] 
4. เลือก Paper Size จากนั้นกดปุม [OK] 
5. เลือก Photo Sticker จากนัน้กดปุม [OK] 
6. กดปุม   หรือ  เพื่อทําการเลือก Layout จากนั้นกดปุม [OK] และกดปุม [ OK ] ส่ังพิมพ 
7. เลือกรูปที่ตองการจะพิมพ ระบุจํานวนสําเนา 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการพมิพสติกเกอร ( ตัวอยาง การเลือก 16 Photo ) 
รูปแบบการเลือกภาพ 1 ภาพ 
 
 

 
รูปแบบการเลือกภาพมากกวา 1 ภาพ 
 

 

   
 
 



การเลือกรูปแบบกระดาษและรูปแบบการพิมพ 
10 x 15 cm 4 x 6 “ 
 

 

Borderless ( พิมพไรขอบ ) 

 

Half Page  ( พิมพคร่ึงหนา ) 

 

 

Border ( มีขอบ )  

 

Proofsheet    

 

2 Per Print  
 (2 ภาพใน 1 หนากระดาษ ) 

 

Backup index Prints 56 photos as 
thumbnails  ( พิมพ INDEX ) 

 

4 Per Print 
(4 ภาพใน 1 หนากระดาษ )  

 

Digital Size ( การพิมพแบบ Digital 
Size ) 

 
 

ID 
 ( พิมพรูปขนาด 35 x 45 มม. จํานวน 4 รูป ) 
(พิมพรูปขนาด 25.4 x  38 มม. จํานวน 5 รูป ) 

 
 

16: 9 wide size 

 
Borderless 

 
GreetingCard 

 
Border  

 
 
 
 
 
 
 
 



Photo Sticker  
 

 

1 ภาพใน 1 หนากระดาษ 

 

9 ภาพใน 1 หนากระดาษ 

 

 

2 ภาพใน 1 หนากระดาษ 

 

16 ภาพ ( ไรขอบ ) 
16 ภาพใน 1 หนากระดาษ 

 

 

4 ภาพใน 1 หนากระดาษ 
 

 
 
การกําหนดลักษณะการพิมพ 

1. กดปุม [  Menu]  
2. เลือก Print Setting or Edit จากนั้นคลิกปุม [ OK ] 
3. เลือกหัวขอที่ตองการจะกาํหนดซึ่งวิธีการหรือหนาตางที่เลือกก็จะแสดงบนจอ LCD 
หนาตาง Print Setting 

Paper Size  ขนาดกระดาษ  10 x 15 ( 4x6)ซม, 16x9 wide หรือ Photo Sticker 
Layout  ดูหัวขอการเลือกรูปแบบกระดาษและรูปแบบการพิมพ 

Enhance การปรับแตงคณุภาพของรูปใหดีขึ้นอตัโนมัติ 
P.I.M พิมพดวยเทคโนโลยี P.I.M 

Fix Photos  

Off ปดการใชงาน 
Enhance  การปรับแตงคณุภาพของรูป ( Standard , People,Landscape )   

*ฟงกช่ันนีใ้ชงานไดเมื่อเลือกโหมด Fix Photo เปน Enhance 
Date Stamp การเลือกพิมพวันที่ลงภาพ  *สามารถใชงานรวมกนักับการเลือกการ

พิมพแบบ Border , Borderless,2 Per Print,HalfPage,Digital Size, 
หรือ GreetingCard  ในโหมด Layout 

Expansion  ปรับตําแหนงระยะขอบ  จากการพิมพ Borderless 
MAX,MID,MIN 

Camera Text เลือก On เพื่อพิมพขอความที่มีในกลองดจิิตอล  
( ตองขึ้นอยูกบัสเปคกลองดิจิตอล ) 



Reset การกลับสูคาเริ่มตน 
 
หนาตาง Edit 

Decorate การใสตัวตกแตงบนภาพ 
Rotate การหมุนของภาพ  

Do not Rotate ( ไมหมนุ ) , 90 องศา , 180 องศา , 270 
องศา 

Color Effect ลักษณะของสีภาพ มี None/B&W/Sepia 
Red- Eye การปรับ Red-Eye 
Brightness การปรับคาความสวาง มีคา – 2 ถึง 2 ( คาปกติ = 0) 
Saturation การปรับความเขมของสี มีคา– 2 ถึง 2 ( คาปกติ = 0 ) 
Sharpness การปรับคาความคมชัด มีคา – 2 ถึง 2 ( คาปกติ = 0 ) 

 
 
การพิมพงานจากอุปกรณเชื่อมตอภายนอก ( External Device ) 
 
ตัวอยางอุปกรณเชื่อมตอภายนอก 
 

              
 

1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะเปด 
2. ตองไมมีเมมโมรี่การดอยูที่เครื่อง 

 * ถามีเมมโมรี่การดอยูในเครื่องพิมพ เครื่องพิมพก็จะทาํการอานขอมูลจากเมมโมรี่การด 
3. ตองไมเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรหรือปดเครื่องพิมพ 
4. เชื่อมตออุปกรณตอเชื่อมภายนอกโดยการเสียบ USB ในชอง EXT.I/F ดานหลังเครื่องพิมพ 
                          
 



                                               

                                           
 
5. สําหรับชอง CD/DVD หรือ ZIP ใหใสเขาไปในอุปกรณเชื่อมตอภายนอก  

 *หากมีขอมูลหลายๆไดรวจะปรากฏโฟลเดอรขึ้นมา สามารถเลือกโฟลดอรที่จะสั่งพิมพโดยการกดปุม [ OK ] 

                               
 

6. เมื่อเครื่องพิมพแสดงรูปภาพจากโฟลเดอรที่เลือกก็สามารถสั่งพิมพได 

                            
 

 
 



การพิมพงานจากกลองรองรับ Pictbridge –Enabled 
สามารถเชื่อมตอไดทาง USB ดานหลังเครื่องพิมพ 
1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะเปด 
2. ตองไมมีเมมโมรี่การดอยูที่เครื่อง 
* ถามีเมมโมรี่การดอยูในเครือ่งพิมพ เครื่องพิมพก็จะทําการอานขอมูลจากเมมโมรี่การด 
3. กดปุม  [  Menu] 
4. เลือก Set up จากนั้นคลิกปุม [ OK ] 
5. เลือก Direct Print Settings จากนั้นคลิกปุม [ OK ] 
6. เลือกการตั้งคาตามที่ตองการ 

                      
 
7. ตอเชื่อมสาย USB กลองเขากับเครื่องพิมพโดยผานทาง EXT.I/F  ทางดานหลังเครื่องพิมพ 
 

                         
8. เลือกการตั้งคาการพิมพจากกลองดิจิตอล 
9. เลือกการสั่งพิมพผานกลองดิจิตอล 
 

 
 
 



การพิมพผาน Bluetooth  
 Bluetooth เปนตัวรับสัญญาณจากอุปกรณอ่ืนแบบไรสายเขามาพิมพทีเ่ครื่องพิมพ 

                               
 
- Bluetooth ยี่หออ่ืนที่มีอยูในตลาดปจจุบันจะไมมกีารรับรองคุณภาพวาสามารถใชกับเครื่องพิมพรุนนี้ได 
- การเชื่อมตอตองอยูในรัศมี 10 เมตร แตกอ็าจขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนดวย เชน  ระบบสัญญาณ อุปกรณตอเชื่อม  

ซอฟแวร ฯลฯ 
 
การเชื่อมตอและการไมเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth 

1. เสียบอุปกรณ Bluetooth ในชอง EXT.I/F    
 

ขอควรระวัง !  
ไมควรตอเชื่อมอุปกรณนี้ขณะที่เครื่องพมิพกําลังทํางานอยูเพราะเครือ่งพิมพอาจทํางานผิดพลาด    

                        
 

2. จะมีไฟแสดงการเชื่อมตอหลังจากเสียบเขาไป 1 วินาที หากดวงไฟไมแจง ใหทําการตอเชื่อมใหม 
 
การถอดอุปกรณ Bluetooth 

1. ถอดอุปกรณ Bluetooth ออกจากชอง EXT.I/F    
 



                                  
 
ขอควรระวัง !  
-หามถอดอุปกรณขณะที่ยังตอเชื่อมกับอุปกรณอ่ืนในการถายโอนขอมูลตางๆ 
-หามเสียบอุปกรณขณะที่เครื่องพิมพกําลังทํางาน 
- ดึงอุปกรณนีอ้อกมาตรงๆ 
วิธีการ 

1. กดปุม [  Menu] 
2. เลือก Setup จากนั้นคลิกปุม [OK] 
3. เลือก Bluetooth จากนั้นคลิกปุม [Ok] 
4. เลือก Bluetooth Setup จากนัน้กดปุม [OK] 
 กําหนดชื่อให Bluetooth, BT Comm Mode และ Encrption และ Passkey ( รหัสการเขาถึง )  

 
การตั้งรหัสผาน Bluetooth 

1. เลือกใสตัวเลขรหัสผานจากนั้นกดปุม  
2. เมื่อเลือกใสรหัสแลวใหกดปุม [ OK ] 
3. จากนั้นจะขึน้หนาตางการยนืยันรหัสผานใหกดปุม [ OK ] 
 
ขั้นตอนการพมิพ 
1. ทาํการตรวจสอบวาไดกําหนดคาตางๆ ใหกับ Bluetooth แลว 
2. ใชปุม [  เมนู] ของเครื่องพิมพในการกําหนดลักษณะการพิมพตางๆ 
3. ทําการสั่งพิมพจาก Bluetooth 

 
ลักษณะของเครื่องพิมพ  
การตั้งคา 

1. กดปุม [  เมน]ู 
2. เลือก Setup  จากนั้นคลิกปุม [OK] 



3. ดูหนาจอแสดงรายละเอียดในตาราง 
 

Slide Show เลือกดูรูปภาพ แบบ Slide Show 
Confirm Print Preview กําหนดเปน On เพื่อการแสดงตัวอยางกอนพิมพ 
Confirm Print Settings กําหนดเปน On เพื่อแสดงหนาจอถามเพื่อจะเลือกตั้งคาอื่นๆ กอนพิมพ 
Sticker Adjustment การเลือกลักษณะการพิมพแบบ Sticker 
Language เลือกภาษาในการแจง 
Direct Print Setting การพิมพผานกลองดิจิตอลรองรับ Pictbridge หรือ USB DP-enabled 
Bluetooth การพิมพผาน Bluetooth 
Reset Default Settings การกลับสูคาเริ่มตน 

 
 

การบันทึกรูปภาพ 
การบันทึกรูปภาพเขาอุปกรณตอเชื่อมภายนอก ( External Device ) 
สามารถเลือกรูปจากเมมโมรี่การดยายไปบันทึกไวที่อุปกรณตอเชื่อมภายนอกที่ตอเขากับเครื่องพิมพ ยกเวน แฟลช
ไดรว 
- CD/DVD drive ( ตองเปน CD/DVD Media เทานั้น ) 
- MO Drive ( Magneto optical Disk Drive ) 
- Lomega  Zip Disk ( 100,250, หรือ 750 MB ) 
- Flash Drive 
* ทุกอุปกรณดังกลาวจะไมการันตีการรองรับกับเครื่องพิมพ  
1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะเปด 
2.  เสียบเมมโมรี่การดเขาไป 
3. ถาใช CD/DVD Drive หรือ Zip ตองตอเชื่อมเขากับอุปกรณเชื่อมตอไฟฟาภายนอกกอน 
4. ตอเชื่อมอุปกรณเขาไปในเครื่องพิมพ 
- สําหรับ CD/DVD,MO หรือ Zip ใหเชื่อมตอ USB เขาไปกอนจากนั้นจึงใส CD/DVD,MO หรือ Zip เขาไปใน
อุปกรณแปลง 
- สําหรับ Flash Drive นั้นสามารถตอเขากับเครื่องพิมพผานชอง EXT.I/F 
 



                                        
5. กดปุม [  Menu] 
6. เลือก Save Photo(s) จากนั้นคลิกปุม [OK] 
7. เลือก All Photos หรือ  Selected Photos จากนั้นคลิกปุม [ OK ] 
8. จะปรากฏหนาตางยืนยันการบันทึกใหกดปุม [OK] 
9. หากตองการที่จะพิมพตวัอยางรูปทั้งหมดที่บันทึกสามารถเลือก Print Backup Index จากนั้นกด [ OK ] หากไม
ตองการพิมพ Index ใหเลือก Do Not Print จากนั้นคลิก  [OK] 
10. จะปรากฏขอความที่ LCD เพื่อที่จะบนัทึกภาพ 
*ขั้นตอนนี้จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการบันทึกไดเครื่องจะเริ่มบันทกึลงไดรว 
11. หลังจากทาํการบันทึกเสร็จใหกดปุม [OK] 
 
ขอควรระวัง 
- หามถอดปุกรณเชื่อมตอขณะที่เครื่องกําลังทําการบันทึกขอมูลเพราะภาพอาจจเกิดการสูญหาย ในการบันทึกภาพ

นั้นจะมีการสรางโฟลเดอรเก็บภาพจากการบันทึก ซ่ึงจะตั้งคาอัตโนมัติเร่ิมจาก รูปแรก 001 ไปเรื่อยๆ จนหมด 
 
การเปล่ียนตลบัหมึก 
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะน้ําหมึก 
 



                   
1. กดปุม  [  Menu] 
2. เลือก  Maintenance จากนั้นกดปุม [ OK ] 
3. เลือก Photo Cartridges Status จากนั้นคลิกปุม [OK] 
4. ปรากฏหนาจอแสดงสถานะน้ําหมกึ จากนั้นกดปุม [ OK ] 
 
ขั้นตอนการเปลี่ยนตลับหมึก 
คําเตือน 

 ควรเก็บตลับหมึกใหพนจากมือเด็ก 
ขอควรระวัง ! 
- ควรใชตลับหมึกแทเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายตอเครื่องพิมพ 
- ไมควรนําตลบัหมึกออกจากเครื่องพิมพหากไมมีการใสตลับหมึกใหมเขาไปเพราะอาจทําใหหัวพมิพมีปญหา 
- ผลิตภัณฑของเอปสันไมมีการเติมหมึก หากเติมจะสิ้นสุดการรับประกันตัวเครื่อง 
 
วิธีการ 
1. เครื่องอยูในสถานะเปดแต ไมมีการสั่งพิมพ 
2. เปดฝาครอบตลับหมึกดานหลังเครื่องพิมพ 

                          
3. ดันคันโยกมาทางซายมือดังรูป จากนั้นตลบัหมึกจะถูกดนัออกมา 
 



                            
4. ดึงตลับหมึกออกมาตรงๆ 
 

                                
ขอควรระวัง ! 
หาม!เขยาตลับหมึกที่ถูกเจาะแลวเพราะจะทําใหหมกึร่ัวออกมา 
5.  แกะตลับหมึกใหมออกมาจากบรรจุภณัฑเพื่อเตรียมเปล่ียน 
ขอควรระวัง ! 
- หาม!สัมผัส IC chip ดานขางตลับหมึก 

                 
 
- ไมควรสัมผัสตลับหมึกหากใสเขาไปที่ตวัเครื่องพิมพแลว 
- ควรใสตลับหมึกใหมทันททีี่มีการนําตลับหมึกเกาออกจากเครื่องพิมพ 
6. ใสตลับหมึกใหมเขาไปตรงๆ จนกระทัง่ไดยนิเสียง คลิก  
7. ดันคันโยกไปทางขวาเพื่อล็อกตลักหมึก 
 



                         
8. ปดฝาครอบ 
 
การเคล่ือนยายเครื่องพิมพ 
ขอควรระวัง ! 
- ควรตั้งเครื่องพิมพใหหางไกลจากความรอนและไมนําไวในรถที่จอดไวเพราะจะทําใหเครื่องพิมพเกิดการ

เสียหายได 
- ตองมีการติดตัง้ตลับน้ําหมึกเรียบรอยแลว และตองไมเคลื่อนยายเครื่องพิมพในลักษณะกลับดานหรือตะแคง

ซาย-ขวา 
 
 

                                 
 
1. ทุกครั้งที่เคลื่อนยายเครืองพมิพนั้นจะตองปดเครื่องทุกครั้ง 
2. เมื่อปดเครื่องตองรอใหหนาจอ LCD ดับ จากนั้นจึงดึงปลัก๊การเชื่อมตอออก 
3. นํากระดาษออกจากชองใสกระดาษและชองทางออกกระดาษ 
4. ดัน LCD เก็บลงไป 
5. ปดฝาครอบดานบนและถาดรองรับกระดาษ 
6. ไมตอเชื่อมอุปกรณอ่ืนทางดานหลังเครื่อง 
7. เก็บอุปกรณชารจ AC Adapter กระดาษ และตลับหมึกสํารองใสกระเปา 
8. วางเครื่องพิมพและกระเปาใสอุปกรณไวในกลอง 
 
 
 
 



การใชงานแบตเตอรี่ 
- ควรติดตั้งตลบัหมึกกอนติดตั้งแบตเตอรี ่
- หากตองการบนัทึกเขาอุปกรณอ่ืนควรใช AC Adapter เชื่อมตอแทนแบตเตอรี่ 
- หากทําการยายขอมูลจากคอมพิวเตอรเขาสูเครื่องพิมพตองตวรจสอบแบตเตอรี่วาเพยีงพอหรือไม เพราะถา

แบตเตอรี่หมดขอมูลก็จะไมบันทึกลงไป 
 
วิธีการติดตัง้แบตเตอรี ่
1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะปด 
2. ไมเชื่อมตอ AC Adapter จากเครื่องพิมพ 
3. กดปุมดานขางชองใสแบบเตอรี่ดังรูปจากนัน้ฝาถอดชองใสแบตเตอรี่ 

                       
4. ใสแบตเตอรี่เขาไปตามลูกศรดังรูป 

                           
 
การถอดแบตเตอรี่ 
1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะเปด 
2. กดปุมดานขางจากนั้นดึงแบตเตอรี่ออก 
 

                                   
 



 
3. ปดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่ 

                                       
   

การชารจแบตเตอรี่ 
1. แบตเตอรี่ตองทําการติดตั้งเรยีบรอยแลว 
2. ตอเชื่อมอุปกรณชารจและ AC Adapter 

แบตเตอรี่กําลังถูกชารจะขึ้นหนาจอรูปสวาง   เมื่อทําการชารจแบตเตอรี่เต็มรูป  จะปรากฏ 
หากปดเครื่องพิมพขณะที่ทําการชารจดวงไฟปุม Power จะติดเมื่อชารจเต็มไฟ Power จะดับไปเอง 

        
ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี ่
 

แสดงรูป สถานะ 

 แบตเตอรี่เต็ม 

 สีเขียว: แบตเตอรี่เหลือนอย 
สีแดง: แบตเตอรี่กําลังจะหมด 

 แบตเตอรี่หมด 

 กําลังชารจแบตเตอรี่ 

 แบตเตอรี่ชารจเต็ม 
 
 
ระยะเวลาการชารจ ประมาณ 120 นาที ( สูงสุด 150 นาที ) 
ระยะเวลาที่ใชพิมพตอเนื่อง ประมาณ 100  นาที 
จํานวนงานพมิพ ประมาณ 100  แผน 
 
การปดเครื่องอัตโนมัต ิ
หากไมมกีารใชงานเครื่องตอเนื่อง 15 นาที   เครื่องพิมพจะทําการปดเครื่องอัตโนมัติเพื่อลดการใชแบตเตอรี ่
 



 
การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
การตรวจสอบการพิมพและการลางหัวพิมพ 
หากงานพิมพออกมาไมเรียบหรือไมมีสีออกมาครบนั้นสามารถทําความสะอาดหวัพิมพได ซ่ึงในการลางควรทําในกรณี
ที่งานพิมพนัน้ออกมาไมสมบูรณ  

1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะเปดและไมมีเออเรอร และปริมาณน้ําหมกึตองไมแจงใกลหมด 
2. ใสกระดาษเขาไปในชองปอนกระดาษ 
3. กดปุม [  Menu] 
4. เลือก Maintenance จากนั้นกดปุม [OK] 
5. เลือก Nozzle Check จากนัน้กดปุม [ OK ] 
6. กดปุม   เพื่อพิมพแบบทดสอบการพิมพ 
7. ตรวจสอบลักษณะงานที่พิมพออกมา 
 
สมบูรณ 

     
รูปที่ 1 

ตองทําความสะอาดหัวพิมพ  

  
รูปที่ 2 

8. หากการทดสอบการพิมพออกมาสมบูรณ ดังรูปที่ 1 ใหกดปุม [OK] 
9. หากมีการขาดของเสนดังรูปที่ 2 ตองทําการลางใหกดปุม  Back เพื่อเขาไปหนาตางลางหัวพิมพจากนั้นกดปุม 

[OK]  
10. เมื่อทําการลางหัวพิมพเสร็จใหทําการพิมพแบบทดสอบอกมาเพื่อตวจสอบเสนบันไดอีกครั้ง  
 
- หากลางหวัพมิพ 2   คร้ังแลวยังไมดีขึ้นควรนําเครื่องเขาศูนยใหทางชางตรวจสอบการทํางานของตัวเครื่อง 
การปรับหัวพมิพ  
ฟงกช่ันการปรับหัวพิมพเมือ่การพิมพงานออกมาตัวหนงัสือไมตรงกัน 

 
1. เครื่องพิมพตองอยูในสถานะเปดและไมมีเออเรอร 
2. ใสกระดาษเขาไปในชองปอนกระดาษ 



3. กดปุม  Menu 
4. เลือก Maintenance จากนั้นกดปุม [OK] 
5. เลือก Head Alignment จากนัน้กดปุม [OK] 
6. กดปุม  เพื่อพิมพรูปแบบออกมา และทําตามวิธีการบนหนาจอ LCD 

 
การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ 
การทําความสะอาด Roller กระดาษ 
1. ใสกระดาษไวในชองปอนกระดาษไวหลายๆใบแตไมเกนิ 20 ใบ 
2. กดปุม [  Menu] 
3. เลือก Maintenance จากนั้นกดปุม [OK] 
4. เลือก Cleaning Sheets จากนั้นกดปุม [OK] 
5. ทําตามขั้นตอนหนาจอ LCD แจงจนกระทั้ง Roller สะอาด หากตองการออกใหกดปุม  

[   Stop/Clear ] 
 
การทําความสะอาดตัวเคร่ือง 
การรักษาตวัเครื่องนั้นควรทําความสะอาดปละหลายๆครั้ง เพื่อรักษาเครือ่งพิพมใหคงสภาพด ี
1. ปดเครื่องพิมพและอุปกรณตอเชื่อมตอทั้งหมด 
2. นํากระดาษออดจากชองปอนกระดาษ 
3. ใชแปลงขนออนปดเบาๆตรงชองฟดกระดาษเพื่อปดฝุน 
4. หากไมมกีารใชงานควรปดฝาครอบดานบนหลังหนาเพือ่ปองกันฝุน 
 
ขอควรระวัง 
- ไมควรใชแอลกอฮอลทําความสะอาดเครื่องพิมพเพราะอาจมีผลตอระบบการทํางานของเครื่อง 
- หาม ! ใหเครื่องพิมพถูกน้ํา 
- การทําความสะอาดตองใชแปลงขนนุมเทานั้น 
- อยาใชสเปรยฉีดเขาไปในตวัเครื่องเพราะเครื่องพิมพจะเกิดความเสียหาย 
 
การแกปญหา  
เมื่อเกิดปญหาขึ้นจะมีปุม Help เพื่ออานวิธีแกไข สามารถเขาไปตรวจสอบไดโดยการกดปุม          Menu เลือก 
Help 
 

 



ขอความเออเรอรหรือแจงเตอืน 
ขอความแจงเออเรอร วิธีการแกไข 

A printer error has occurred. See 
your printer documentation 

ปดเครื่องพิมพจากนั้นเปดเครื่องพิมพขึ้นมาใหม หากยังมี
ขอความขึ้นมาแจงอีกใหตดิตอตัวแทนจําหนาย 
( ในกรณีซ้ือยงัไมเกิน 7 วัน) ถาเกินติดตอศูนยบริการ  

Photo cartridge low. Replace 
cartridge soon. 

กดปุม [OK] เพื่อเคลียรเออเรอร ซ่ึงตองเตรียมตลับหมึกใหม
ไวพรอมเปลี่ยนในกรณีแจงหมึกหมด 

Replace photo cartridge now. For 
best results, use a genuine Epson 
photo cartridge. 

ทําการเปลี่ยนตลับน้ําหมึกเนื่องจากหมึกหมด 

Service required. Part inside your 
printer are near the end of their 
service life. See your printer 
documentation. 
Service required. Part inside your 
printer are at the end of their 
service life. See your printer 
documentation. 

เครื่องพิมพเกดิขอผิดพลาด ติดตอศูนยบริการ 

Error in data. Printouts may be 
affected. 

การพิมพงานออกมาอาจไมสมบูรณ ตรวจสอบขอมูลกอน
พิมพอีกครั้ง 

The image is too large. See your 
printer documentation. 
The image is too complex. See 
your printer documentation. 
Error in data. Cannot print 

กดปุม [OK] เคลียรเออเรอร ตรวจสอบขอมูลกอนพิมพ 

Cannot recognize the device. See 
your printer documentation. 

หยุดตอเชื่อมอุปกรณและตรวจสอบการรองรับอุปกรณ
ตอเชื่อมของเครื่องพิมพวาถูกตองหรือไม 

Cannot recognize the memory 
card. See your printer 
documentation. 

ใหตรวจสอบวาใสเมมโมรีก่ารดถูกตองหรือไม จากนั้นลอง
ถอดแลวติดตั้งอีกครั้ง 

Save failed. -ใหตรวจสอบวาใสเมมโมรีก่ารดถูกตองหรือไม จากนั้นลอง



ถอดแลวติดตั้งอีกครั้ง 
- ตรวจสอบวามีอุกปรณเชื่อมตอภายนอก (External Drive ) 
ไว 
- ตรวจสอบไฟลที่จะบันทกึ 

The battery is empty เชื่อมตอ AC adapter 
Battery overheating ปดเครื่องพิมพจนกระทั่งอณุหภูมแิบตเตอรีล่ดลง 
There is a problem with the 
battery voltage. 

ปดเครื่องพิมพ ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ชารจ 

 
 
การใชงานกับคอมพิวเตอร 
การติดตั้งไดรเวอรพรินเตอร  ( สําหรับ Windows Vista , XP , Mac OS X ) 
 

                                     
 ดับเบิ้ลคลิกที่ไดรวซีดีรอม             คลิก Easy Install 
 

                         
ตอเช่ือมพรินเตอรเขากับคอมพิวเตอร     หลังจากติดตั้งเสร็จ คลิกปุม Restart 
  
 
   

 


