


1สารบัญ

สารบัญ

อุปกรณ ในกลองผลิตภัณฑ

อุปกรณ ในกลองผลิตภัณฑ 2

การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเครื่องพิมพ

การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเครื่องพิมพ 3

การติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

การติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ 6

วิธีการเติมหมึกพิมพ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / Window 7 14

การพิมพบนแผน CD/DVD

การวางตำแหนง CD/DVD
การพิมพบนแผน CD/DVD
การตั้งคาเบื้องตน
การตั้งคาขั้นสูง

16
18
20
21

แนวทางการแก ไขปญหาเบื้องตน

การตรวจสอบ/ทำความสะอาดหัวพิมพ สำหรับ Windows XP /
Vista / 7
ขอควรระวังในการทำความสะอาดหัวพิมพ
ขอควรระวังในการเตรียมเครื่องกอนการขนยาย

23

26
27



2 อุปกรณในกลองผลิตภัณฑ

รหัสหมึกพิมพ :
สีดำ / Black       T6731  (Bk)
สีฟา / Cyan       T6732  (C)
สีมวงแดง / Magenta      T6733  (M)
สีเหลือง / Yellow       T6734  (Y)
สีฟาออน / Light Cyan      T6735  (LC)
สีมวงแดงออน / Light Magenta     T6736  (LM)

แผนไดรเวอร

สายไฟ

สาย USB

ขวดน้ำหมึก

อุปกรณในกลองผลิตภัณฑ

อุปกรณ ในกลองผลิตภัณฑ

ถาดใส CD/DVDอุปกรณปดจุกหมึก ขณะเคลื่อนยาย

แผนพับ Start Here ,
User’s Guide

คำเตือน : ผลิตภัณฑนี้ตองใชความระมัดระวังในการเติมน้ำหมึก เนื่องจากน้ำหมึกอาจ
           หกเลอะขณะเติมน้ำหมึก ซึ่งอาจจะไมสามารถลางออกไดหากหกเลอะบน
           สิ่งของหรือเสื้อผา

เครื่องพิมพรุน L800



3การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ือง

การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเครื่อง

ขอควรระวัง : - หามเชื่อมตอสายไฟและสาย USB กอนการเติมน้ำหมึก
      - ดึงเทปกาวสีฟาที่ติดหัวพิมพออกกอนเปดเครื่องพิมพ

การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ือง

�

แกะวัสดุกันกระเทือนออกทั้งหมด รวมถึง
บริเวณหัวพิมพภายในเครื่อง

�

ยกชุดตลับหมึกออกจากขางเครื่องพิมพ
โดยการยกขึ้นตรงๆ แลววางลงระนาบ
เดียวกับพื้น

�

คำเตือน : หามดึงและวางชุดตลับน้ำหมึก
ในลักษณะบิดหรือฝนทอน้ำหมึก

เปดฝาครอบชุดตลับน้ำหมึกออก



4 การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ือง

�

ดึงจุกปดตลับน้ำหมึกออก

�

ดึงฝาจุกขวดน้ำหมึกออก ---> เปดฝาขวด
จากนั้นแกะสติกเกอรปดผนึกออก ---> ปดฝาขวด

�

เติมน้ำหมึกใหตรงกับสัญลักษณหนาขวดหมึก
และ ควรเติมหมึกใหหมดขวด

�

เมื่อใสน้ำหมึกครบทุกสีแลว ใหปดจุก
ตลับน้ำหมึกกลับเขาที่ ใหแนน

คำเตือน : เมื่อเติมน้ำหมึกเรียบรอยแลวอยาทิ้งขวดหมึก
           เนื่องจากจะตองใช ID ที่แสดงอยูขางขวด
           ในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร



5การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ือง

�

เมื่อปดจุกตลับหมึกแลวปดฝาครอบ
ตลับหมึกขึ้น

��

ยกชุดตลับหมึกขึ้นแลววางใหเขาตัวล็อคที่
ตัวเครื่อง ดังรูป

��

คำเตือน : กอนพิมพ ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาไดยกชุดตลับหมึกกลับเขาที่เครื่องพิมพแลว
และหามวางตลับหมึกราบกับพื้นขณะพิมพงาน
หรือ หามใหตำแหนงของชุดตลับหมึกสูงหรือ
ต่ำกวาตัวเครื่อง

��

เชื่อมตอสายไฟ และเสียบปลั๊กโดย
ยังไมตองเปดเครื่องพิมพ



6 การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ

การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ขอสังเกต : ในการใชเครื่องพิมพ ทานตองใส ID หมึกพิมพที่แสดงอยูขางขวด
   แตละขวดในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอรลงคอมพิวเตอร รวมถึง
   การเติมน้ำหมึก

คำเตือน : หามตอสาย USB จนกวาจะไดรับคำแนะนำใหเชื่อมตอ
           ในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร

หมายเหตุ : ID ประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขรวมกันทั้งหมด 13 หลัก

ใสแผนซีดีไดรเวอร เพื่อเริ่มการติดตั้ง

�



7การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

จะปรากฏหนาจอการติดตั้งใหเลือกภาษา จากนั้นเลือก ติดตั้งอยางงาย

�

จากนั้นใหเลือก เห็นดวย แลวกดปุม ถัดไป

�

L800 Series



8 การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คลิกปุม ติดตั้ง

�

ใหรอการติดตั้งซอฟตแวร ประมาณ 5-7 นาที

�



9การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คลิกปุม Finish

�

จากนั้นใหรอประมาณ 1-2 นาที จนกระทั่งขึ้นหนาจอตอไป

�



10 การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เมื่อขึ้นหนาจอใหเชื่อมตอสาย USB ใหเชื่อมตอสาย USB ระหวางเครื่องพิมพ
และคอมพิวเตอร และทำการเปดเครื่องพิมพ (จะตองเปนเครื่องที่ทำการใสน้ำหมึก
ครบทุกตลับแลวเทานั้น) จากนั้นใหรอจนกวาจะปรากฏหนาจอตอไป
ตามขั้นตอนที่ 9

�

เช็คตัวล็อค เพื่อเปดทอหมึก โดยปรับทิศทางไปที่รูป     จากนั้นคลิกปุม OK

�



11การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คลิก Next

��

จากนั้นให ใส ID หมึกพิมพ 13 หลัก จากขางขวด ใหตรงกับสีและเลข ID หมึกพิมพ
ใหถูกตอง

��



12 การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

��

จากนั้นจะปรากฏหนาจอ “หมึกกำลังติดตั้ง” ใหรอประมาณ 20 นาที หรือรอกระทั่ง
ดวงไฟ ปุม Power ติดสีเขียวคางแลวจึงกดปุม Next  หาม ดึงปลั๊กไฟ , สาย USB
หรือปดเครื่องพิมพขณะหมึกกำลังติดตั้ง

เมื่อใส ID หมึกพิมพถูกตองแตละสีแลวจะมีเครื่องหมาย  (สีเขียว) ขึ้นดานหลัง
ตามตัวอยาง หากใสครบแลวใหกดปุม Next

��



13การติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คลิกปุม เสร็จสิ้น การติดตั้ง

��

ตรวจเช็คตัวล็อคอีกครั้งเพื่อเปดทอน้ำหมึก โดยปรับทิศทางรูป      กอนการใชงาน

��



14 วิธีการเติมหมึกพิมพ

วิธีการเติมหมึกพิมพ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / Window 7

� การเติมหมึกกรณีหมึกหมด
เมื่อมีการแจงให “เติมหมึก TANG” ใหกดปุม วิธีการ (รูปที่ 1) จะขึ้นหนาจอ
ใหคลิกเลือกสีที่ตองการเปลี่ยนแลวกดปุม Next (รูปที่ 2)

คำเตือน : เมื่อเติมน้ำหมึกเรียบรอยแลวอยาทิ้งขวดหมึก
           เนื่องจากจะตองใช ID ที่แสดงอยูขางขวด
           ในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร

คำเตือน : เมื่อเติมน้ำหมึกเรียบรอยแลวอยาทิ้งขวดหมึก
           เนื่องจากจะตองใช ID ที่แสดงอยูขางขวด
           ในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร

(รูปที่ 1) (รูปที่ 2)

กรณีตองการใชงานเครื่องตอใหคลิกปุม Continue
โดยการใชงานฟงกชั่นนี้อาจสงผลตอระบบการ
ทำงานของเครื่องพิมพ ใหเกิดความเสียหายได



15วิธีการเติมหมึกพิมพ

จะปรากฏหนาตางดังรูป จากนั้นคลิกที่ วิธีการ อีกครั้ง (รูปที่ 3)
คลิก Next (รูปที่ 4)

(รูปที่ 3) (รูปที่ 4)

จากนั้นจะขึ้นหนาจอให “เติมหมึก TANG” ให ใสน้ำหมึกที่เตรียมไว ลงในตลับหมึกให
ตรงสีที่ตองการและปดฝาจุกตลับหมึกใหเรียบรอย แลวกดปุม Next

�

จะปรากฏหนาจอให ใส ID หมึกพิมพ นำรหัสหมึกจากขางขวดหมึกใสใหถูกตอง
ซึ่งเมื่อใสเรียบรอยแลวจะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้น แลวกดปุม Next

�



16 วิธีการเติมหมึกพิมพ + การพิมพบนแผน CD / DVD

� จากนั้นจะขึ้นหนาจอ “การเติมหมึกเสร็จสมบูรณ” ใหกดปุม Next
สถานะเครื่องจะแสดงปริมาณน้ำหมึกที่เติมไป และจะสามารถใชงานไดตามปกติ

การวางตำแหนง CD/DVD

� ตรวจสอบวาเปดเครื่องพิมพ � เปดฝาดานหนา

ให ใสถาด CD/DVD ขณะเปดเครื่องเรียบ
รอยแลว มิฉะนั้นการปรับตำแหนงการพิมพ
อัตโนมัติ อาจจะไมสามารถทำไดหลังจาก
การใสถาด CD/DVD

ขอควรระวัง

การพิมพบนแผน CD / DVD



17การพิมพบนแผน CD / DVD

� ยกถาดดานหนาขึ้นดวยมือทั้งสองขาง
จากนั้นดึงออก

� วางแผน CD/DVD ในถาด CD/DVD โดยหันดานที่พิมพไดขึ้นดานบน

� จัดวางถาดดานหนาในตำแหนงของ
CD/DVD ดังแสดงในภาพดานลาง

� ทำการใสแผน CD/DVD โดยหันดานที่พิมพไดขึ้น จากนั้นใสถาด CD/DVD ตรงถาด
ดานหนาของเครื่องพิมพ โดยสังเกตจากสัญลักษณสามเหลี่ยมตองตรงกัน และตรวจสอบ
วาขอบของถาด CD/DVD ถูกใสเขาไปในตัวล็อคของถาดดานหนา

อยาใสถาดปอน CD/DVD ขณะเครื่องพิมพกำลังทำงาน มิฉะนั้นเครื่องพิมพของทานอาจจะ
เกิดความเสียหายหรือผิวหนาของแผน CD/DVD อาจสกปรกหรือเปนรอยได

ขอควรระวัง



18 การพิมพบนแผน CD / DVD

เปดโปรแกรม Epson Print CD โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอน  จาก Desktop�

การพิมพบนแผน CD/DVD

เลือกรูปภาพที่ตองการพิมพบนแผน CD/DVD และตั้งคาตามตองการ�



19การพิมพบนแผน CD / DVD

จะปรากฏดังรูป

เลือก File คลิก Print�



20 การพิมพบนแผน CD / DVD

การต้ังคาเบ้ืองตน

ที่ Printer : ใหเลือกรุนเครื่องพิมพที่ตองการใชงานในที่นี้คือ Epson L800 Series�

Media Type : เลือกเปน CD/DVD�

Print Confirmation Pattern : เลือก None�

คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ�

จะปรากฏหนาตาง ดังรูป�



21การพิมพบนแผน CD / DVD

การต้ังคาข้ันสูง

คลิก Print ที่เมนู File หนาตาง Print จะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก Manual Print�

จะปรากฏหนาตาง ดังรูป
2.1 ชอง Name ใหเลือกชื่อรุนเครื่องพิมพที่ตองการใชงาน
2.2 คลิก Properties เพื่อกำหนดคาตางๆ ดังขอถัดไป

�

ทานสามารถตั้งคาขั้นสูงขึ้นโดยการใชไดรเวอรเครื่องพิมพ



22 การพิมพบนแผน CD / DVD

จะปรากฏหนาตาง ดังรูป�

เลือกแถบ ระบบการพิมพ�

ประเภท เลือกเปน CD/DVD�

ชนิด เลือกเปน CD/DVD�

เลือก การจัดวางเอกสารเปนแนวตั้ง�

คลิก OK�

จะปรากฏหนาตาง ดังรูป
คลิก OK

�



23การพิมพบนแผน CD / DVD

แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน

การตรวจสอบ/ทำความสะอาดหัวพิมพ
สำหรับ Windows XP / Vista / 7

เมื่อมีสีของงานพิมพขาดหายไป หรือมีเสนขาวเกิดบนผลงานพิมพ ควรทดสอบระบบการทำงาน
ของหัวพิมพจากฟงกชั่นการทำงานของพรินเตอรไดรเวอรที่เมนู (ทดสอบการพิมพ) - (Nozzle
Check) โดยมีขั้นตอนดังนี้

เมื่องานพิมพมีความผิดปกติ

เรียกใชงานพรินเตอรไดรเวอร

> Windows XP : คลิกเลือก Start (มุมลางซายของจอคอมพิวเตอร)

คลิก Settings > คลิก Printer and Fax คลิกเมาสขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ

       > คลิกคำสั่ง Printing Preferences

> Windows Vista / 7 : คลิกที่ Start จากนั้นไปที่ Device and Printer

คลิกขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ     > คลิกคำสั่ง Printing Preferences

�



24 แนวทางการแกไขปญหาเบ้ืองตน

คลิกเลือกเมนู [การบำรุงรักษา] - [Maintenance] แลวคลิกเลือก
[ทดสอบการพิมพ] - [Nozzle Check]

�

เลือกหัวขอ การทดสอบการพิมพ [Nozzle Check]
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คลิกเลือก ทำความสะอาด จากนั้นกดปุม เริ่ม

เลือกปุม พิมพ เพื่อพิมพแบบทดสอบ

ทำการเปรียบเทียบงานพิมพ
ลักษณะที่ 1 คือระบบการพิมพปกติ
   ใหเลือกปุม สิ้นสุด
ลักษณะที่ 2 คือระบบการพิมพผิดปกติ
   ใหเลือกปุม ทำความสะอาด
   เพื่อทำขั้นตอนตอไป
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หมายเหตุ :
- การทำความสะอาดหัวพิมพจะใชน้ำหมึกจากทุกตลับ ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ
  เมื่อคุณภาพการพิมพลดลงเทานั้น
- ถาคุณภาพการพิมพยังไมดีขึ้น หลังจากการทำความสะอาด 2 รอบ ใหปดเครื่องพิมพ
  เปนเวลาอยางนอย 5-10 นาที จากนั้นทำความสะอาดหัวพิมพ หรือ Power Clean
  (การลางระดับสูง) 1-2 ครั้ง ถาคุณภาพงานพิมพยังไมดีขึ้นใหติดตอศูนยบริการเอปสัน
  ทั่วประเทศไทย

ในการทำความสะอาดหัวพิมพหรือการใชงานทุกครั้ง
จะตองเปดตัวล็อค ทอน้ำหมึกโดยปรับใหสัญลักษณ
ตัวล็อคหมุนไปอยูตำแหนง      (เปด)

�

�

ขอควรระวังในการทำความสะอาดหัวพิมพ

คำเตือน : การ Power Clean หรือ “การลางระดับสูง” (รูปที่ 1)
  อาจสงผลใหแผนซับหมึกเต็มเร็วกวาปกติ (รูปที่ 2)

(รูปที่ 1) (รูปที่ 2)

หมายเหตุ : หากขึ้น Error ดังรูปที่ 2 เปนการแจงแผนซับหมึกเต็ม
             ใหติดตอศูนยบริการเอปสันทั่วประเทศไทย
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�

ขอควรระวังในการเตรียมเครื่องกอนการขนยาย

กอนการขนยายเครื่องจะตองทำการติดเทปกาวในบริการหัวพิมพดังภาพ
เพื่อปองกันความเสียหายจะเกิดกับหัวพิมพได

ปรับตัวล็อคเพื่อปดทอน้ำหมึก โดยปรับทิศทางไปที่รูปรถเข็น      ตามลูกศรในภาพ�

ติดตั้งอุปกรณฝาปดจุกหมึกในสวนของอิงคแทงค เพื่อล็อค (ดังภาพ)
มิฉะนั้นเครื่องพิมพอาจไดรับความเสียหาย



28 แนวทางการแกไขปญหาเบ้ืองตน

� ลักษณะการวางเครื่องพรินเตอร ในขณะที่มีการขนยาย

การวางที่ถูกตอง การวางที่ผิดวิธี
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