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3อุปกรณในกลองผลิตภัณฑ

บทที่ 1  อุปกรณ ในกลองผลิตภัณฑ

อุปกรณในกลองผลิตภัณฑ

แผน CD ไดรเวอร

คูมือการใชงานภาษาอังกฤษ

สาย USB

เครื่องพิมพรุน ME Office 535

สายไฟ

รหัสหมึกพิมพ :

สีดำ / Black               :  141 (C13T141190) 
สีฟา / Cyan               :  141 (C13T141290)
สีมวงแดง / Magenta    :  141 (C13T141390)
สีเหลือง / Yellow         :  141 (C13T141490)

ขอควรทราบ
 กรณีการติดตั้งตลับหมึกพิมพครั้งแรกเครื่องพิมพจะนำประมาณน้ำหมึกสวนหนึ่ง
   เขาสูหัวพิมพ
 หามนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ จนกระทั่งจะติดตั้งกับเครื่องพิมพ



4 การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ืองพิมพ

บทที่ 2  การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเครื่องพิมพ

1. การเปดเคร่ืองพิมพและการติดต้ังตลับหมึกพิมพคร้ังแรก

�� แกะพลาสติกกันกระแทกรอบๆ ตัวเครื่องออกใหหมด

�� เสียบปลั๊กไฟ �� เปดเครื่อง

�� เลือกภาษา �� เปดฝาเครื่องพิมพ

�� เขยาตลับหมึกขณะอยูในบรรจุภัณฑ
4-5 ครั้ง และนำตลับหมึกออกจาก
บรรจุภัณฑ

�� ดึง พลาสติกเหลืองออกซึ่งจะอยูบริเวณ
ดานลางของตลับหมึกพิมพ กอนการ
ติดตั้งตลับหมึก



5การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ืองพิมพ

��� รอประมาณ 2 นาที จนกวาจะติดตั้งน้ำหมึกเสร็จสิ้น

�� ใสตลับหมึกทั้งหมด 4 ตลับ โดยกดแตละอันจนไดยินเสียงคลิก

�� ปดเครื่อง และกดปุม OK

ขอควรทราบ
- กรณีการติดตั้งหมึกพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะนำปริมาณน้ำหมึกสวนหนึ่งเขาสู
  หัวพิมพ



6 การเตรียมความพรอมกอนการใชงานเคร่ืองพิมพ

2. การปอนกระดาษ

�� เปดฝาครอบถาดปอนกระดาษขึ้น �� เปดฝาถาดรองรับกระดาษในตำแหนงชอง
ปอนกระดาษดานบนและดึงถาดรองรับ
กระดาษดานลางออก

�� เลื่อนขอบกั้นกระดาษมาดานซายมือ (หันหนาเขาเครื่องพิมพ)

�� กรีดกระดาษและจัดขอบกระดาษ
โดยวางบนพื้นผิวเรียบ

�� ใสกระดาษในชองปอนกระดาษดานบน
(หันหนากระดาษเขาหาเครื่องพิมพ)

�� เลื่อนขอบกั้นกระดาษใหชิดพอดีกับ
กระดาษ

�� ปดฝาครอบถาดปอนกระดาษลง



7การติดต้ังไดรเวอร

�� ใสแผนไดรเวอร

�� คลิกที่ ยอมรับ และคลิกที่ปุม ถัดไป

บทที่ 3  การติดตั้งไดรเวอร

1. สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

หาม เชื่อมตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรกอน
การติดตั้งไดรเวอร

�� คลิกที่ปุม ติดตั้ง

�� ที่หนาจอจะแสดงหนาตางกำลัง
ติดตั้งไดรเวอร

�� เชื่อมตอสาย USB จากนั้นรอการเชื่อมตอ
จะใชเวลาประมาณ 2 นาที จากนั้น
คลิกที่ ถัดไป



8 การติดต้ังไดรเวอร

�� คลิกที่ปุม ถัดไป

�� เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ คลิกที่ปุม สิ้นสุด

หมายเหตุ :  กรณีไมปรากฏหนาตางพบ
อุปกรณ อาจจะเกิดปญหาจากการตอเชื่อม
แนะนำใหถอด สาย USB ออก แลวเชื่อมตอ
สายใหมอีกครั้ง หากยังไมปรากฏหนาตาง
อีก ใหลองหาสาย USB เสนใหมมาเปลี่ยน

�� จะปรากฏหนาตางดังรูป

�� ใสแผนไดรเวอรลงไป

�� ดับเบิ้ลคลิกที่รูป      ที่ desktop

�� ใส Password ของเครื่องคอมพิวเตอร
(ถามี)

2. สำหรับ Mac OS X

ดับเบิ้ลคลิกที่รูป      ที่ desktop



9การติดต้ังไดรเวอร

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

�� คลิกที่ Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง

�� จะแสดงหนาตางกำลังติดตั้งไดรเวอร

�� จะปรากฏหนาตางใหเสียบสาย USB
จากนั้นคลิกปุม Next

�� คลิกปุม Next
��� คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มพรินเตอร

เขาสูระบบ



10 การติดต้ังไดรเวอร

��� เลือกที่ชื่อรุนเครื่องพิมพ Epson ME
OFFICE 530 จากนั้นคลิกปุม Add

��� จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพที่ ได
ทำการ Add

��� คลิกปุม Continue

�� เลือก No และคลิกปุม Next

��� คลิกปุม Quit



11แผงควบคุมการทำงาน + การสำเนาภาพถายหรือเอกสาร

บทที่ 4  แผงควบคุมการทำงาน
แผงควบคุมการทำงาน

a

b

c

d

e

a

กลับไปที่เมนูหลัก, ที่เมนูหลักเปนการเลือกโหมด
ระหวางการคัดลอก, พิมพภาพ, สแกนและโหมด
การติดตั้ง

เลือกรูปถายและเมนู

เริ่มตนดำเนินการ

ยกเลิกการดำเนินการ, กลับสูหนาจอกอนหนา

เปด/ปด เครื่องพิมพ

OK, , , ,

บทที่ 5  การสำเนาภาพถายหรือเอกสาร

การสำเนาภาพถายหรือเอกสาร

�� ปอนกระดาษโดยหันดานที่จะพิมพขึ้น
ดานบน

�� วางตนฉบับตามแนวนอน



12 การสำเนาภาพถายหรือเอกสาร

�� เลือก Copy �� เลือกจำนวนสำเนาที่ตองการ

�� เลือกโหมดสี/ขาว-ดำ �� ตรวจสอบการตั้งคาและเริ่มตนการทำ
สำเนาโดยกดปุม

หมายเหตุ  หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา เลือก    จากนั้นไปที่ขั้นตอนที่ 7.

�� ��

�� เลือกรายการและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา �� เริ่มตนการคัดลอก

หมายเหตุ
 ถาตองการระบุเปอรเซ็นตการลดหรือขยายขนาดของสำเนา ใหเลือกการตั้งคาอื่นๆ
   และระบุเปอรเซ็นตขนาดที่กำหนดเอง



13การสแกนรูปถายเขาเคร่ืองและการใชงานเอปสันสแกน

บทที่ 6  การสแกนรูปถายเขาเครื่องและ
การใชงานเอปสันสแกน

1. การสแกนรูปถายเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร

�� คว่ำหนาที่ตองการสแกนตามแนวตั้ง
ของกระดาษ

�� เลือกเมนู Scan จากนั้นกดปุม OK

�� เลือก Scan to PC จากนั้นกดปุม Scan

หมายเหตุ  ตองทำการติดตั้ง ซอฟตแวร
ของเครื่องพิมพลงในคอมพิวเตอร และตอ
เขากับเครื่องพิมพเรียบรอยกอนแลวหลัง
จากขั้นตอนที่ 2 ซอฟตแวรสแกนในเครื่อง
คอมพิวเตอรจะทำงานโดยอัตโนมัติ



14 การสแกนรูปถายเขาเคร่ืองและการใชงานเอปสันสแกน

2. การเรียกใชงานโปรแกรม EPSON Scan

 โปรแกรม EPSON Scan เปนโปรแกรมไดรเวอรที่ชวยในการสแกนภาพหรือ
เอกสาร, สำหรับขั้นตอนในการเรียกใชโปรแกรม EPSON Scan สามารถทำไดดังนี้

คลิก เมนู  All Programs และเลือกเมนู EPSON Scan
คลิกเลือกหัวขอ EPSON Scan ดังรูป

สำหรับระบบ Windows 2000 / XP / Vista / 7

3. การใชงานโหมดตางๆ ในโปรแกรม EPSON Scan

 โปรแกรม EPSON Scan มีโหมดใหเลือกใชงาน 4 ฟงกชั่นคือ Full Auto Mode,
Home Mode, Office Mode และ Professional Mode ซึ่งมีรายละเอียดในการทำงานของ
แตละโหมดดังนี้

เมื่อปรากฏหนาตางโปรแกรม EPSON
Scan จะมีเมนู Mode ทางดานบนขวามือ
สามารถคลิกเพื่อเลือกโหมดการสแกน
ที่ตองการได ดังรูป

การเปลี่ยนโหมดเอปสันสแกน



15การสแกนรูปถายเขาเคร่ืองและการใชงานเอปสันสแกน

เปนโหมดการสแกนภาพที่มีการกำหนดคาสแกนโดยอัตโนมัติ ซึ่งครั้งแรกในการเริ่มตน
การสแกนจะเขาสู Full Auto Mode กอน

การสแกนภาพในโหมด Full Auto Mode

�� เมนู Mode : การเปลี่ยนโหมดในการสแกน

�� ปุม Scan : คลิกเลือกเพื่อทำการสแกน

�� ปุม Customize : กำหนดคาเพิ่มเติม

�� ปุม Help : คำแนะนำการใชงานเพิ่มเติม

�� ปุม Close : ปดโปรแกรม EPSON Scan

ขั้นตอนการสแกนใน Full Auto Mode

ขั้นตอนที่ 1  เปดเครื่องสแกนเนอรและตอเชื่อมใหเรียบรอย วางภาพที่ตองการจะสแกน
     บนกระจก  จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน EPSON Scan
ขั้นตอนที่ 2  ที่หนาตางโปรแกรม EPSON Scan จะปรากฎหนาตางใหบันทึกภาพ โดยดู
      รายละเอียดในหัวขอ “การบันทึกไฟลภาพจากโปรแกรม EPSON Scan”
      หนา 30
ขั้นตอนที่ 3  คลิกปุม Scan เพื่อเริ่มตนการสแกน โปรแกรมจะทำการตรวจสอบประเภท
      ใหอัตโนมัติวาเปนภาพหรือเอกสารประเภทใด (Preview) และจำนวนกี่ภาพ
ขั้นตอนที่ 4  เมื่อสแกนเสร็จภาพที่ ไดจะถูกนำเขาไปยังโปรแกรมที่เลือกไวกอนหนานี้
      จากนั้นจึงทำการปรับแตงภาพ

ขอสังเกต :
 ในกรณีที่ โปรแกรม EPSON Scan ไมสามารถตรวจสอบประเภทของภาพหรือ
   เอกสารไดตามที่คาดหวังไว ใหเปลี่ยนโหมดการสแกนมาเปน Home Mode,
   Office Mode หรือ Professional Mode



คลิก    EPSON Status Monitor 3คลิก    EPSON Status Monitor 3

สถานะน้ำหมึกใกลหมด สถานะน้ำหมึกหมด

16 ตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกและการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

บทที่ 7  ตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกและ
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

1. การตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกโดยใชโปรแกรม Status Monitor 3
สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

พรินเตอรไดรเวอรจะเรียกใชงานฟงกชั่น Status Monitor 3 เพื่อแสดงปริมาณน้ำหมึกผาน
ทางหนาจอคอมพิวเตอร หากมีตลับน้ำหมึกสีใดใกลหมดหรือหมด วิธีการเขาไปตรวจสอบ
ปริมาณน้ำหมึก ทำไดโดย
  ดับเบิ้ลคลิก     ที่ Taskbar (มุมขวาลางจอคอมพิวเตอร)
  หนาตางพรินเตอรไดรเวอร คลิกเมนู [การบำรุงรักษา] – [Maintenance]

ดับเบิ้ลคลิก     ที่ Taskbar (มุมขวาลางจอคอมพิวเตอร)

สำหรับ Mac OS X

การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพผาน  Status monitor 3 โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่

ที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิก

ที่    คลิกที่          เพื่อเลือกรุนเครื่องพิมพ

จากนั้นคลิกที่

ที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิกที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิก

ที่    คลิกที่          เพื่อเลือกรุนเครื่องพิมพที่    คลิกที่          เพื่อเลือกรุนเครื่องพิมพที่    คลิกที่          เพื่อเลือกรุนเครื่องพิมพ



17ตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกและการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

คลิกที่ OK เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหมึก

สถานะน้ำหมึกใกลหมด สถานะน้ำหมึกหมด

2. การเปล่ียนตลับน้ำหมึก กรณีน้ำหมึกหมด

จากแผงควบคุมการทำงาน (Control Panel) มีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ : ถาทานตองการเปลี่ยนตลับหมึกกอนหมดใหเลือกเมนู
ดังตอไปนี้
[Setup -> Maintenance -> Ink Cartridge Replacement]
และไปที่ขั้นตอนที่ 2
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�� ตรวจสอบสีที่ตองการเปลี่ยนแลวกดปุม OK �� เลือก Replace now

�� เปดฝา

ขอควรระวัง : อยาเปดฝาปดตลับน้ำหมึกขณะหัวพิมพกำลังเปลี่ยนไปมา

�� ถอดออก �� เขยาตลับน้ำหมึกใหม
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�� ดึงเทปสีเหลืองออก �� กดใหดังคลิก

�� ปดฝาและเริ่มตนการชารจน้ำหมึก

     ขอควรระวัง : ถาทานตองการเปลี่ยน
ตลับน้ำหมึกขณะทำสำเนา และตองการคง
คุณภาพการสำเนาหลังการเปลี่ยนตลับ
น้ำหมึกใหยกเลิกการสำเนานั้นๆ และเริ่มตน
ใหมตั้งแตการจัดวางตนฉบับ

     ขอควรระวัง
 อยาเลื่อนหัวพิมพดวยมือ
 ปริมาณน้ำหมึกสวนหนึ่งจากตลับน้ำหมึกทั้งหมดจะถูกใชไประหวางการทำงาน
   ตอไปนี้ : ทำความสะอาดหัวพิมพ และการชารจน้ำหมึกขณะทำการติดตั้งตลับน้ำหมึก
 เอปสันแนะนำการใชตลับน้ำหมึกแทของเอปสันเทานั้น ซึ่งทางเอปสันไมรับประกัน
   คุณภาพหรือความนาเชื่อถอของตลับน้ำหมึกปลอม
 อยาปดเครื่องพิมพ ในระหวางการชารจน้ำหมึก เนื่องจากจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำหมึก
 เมื่อตลับน้ำหมึกหมด ทานจะไมสามารถพิมพงานตอไปได ถึงแมวาตลับน้ำหมึกสีอื่น
   เหลืออยู
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3. การเปล่ียนตลับหมึกโดยใชโปรแกรม Status Monitor 3

กรณีตลับหมึก-หมด

 เมื่อพรินเตอรไดรเวอร แจงรายงานวามีตลับน้ำหมึกใดหมด ดังตัวอยางดานลาง
ผานฟงกชั่น Status Monitor 3 และทานไดเตรียมตลับน้ำหมึกใหมเพื่อทดแทนเรียบรอยแลว
ใหคลิกปุม [วิธีการ] – [How to] และทำตามหนาจอไปเรื่อยๆ จนจบขั้นตอน

สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

สำหรับ Mac OS X

เมื่อพรินเตอรแจงวาน้ำหมึกหมด ใหคลิกที่     [เปลี่ยนตลับน้ำหมึก] - [Ink Cartridge
Replacement] เพื่อเปลี่ยนตลับน้ำหมึก
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4.  การเปล่ียนตลับหมึก กรณีท่ีหมึกใกลจะหมด

 เมื่อเขาสูพรินเตอรไดรเวอร  โดยเขาที่

แถบเมนู [การบำรุงรักษา] – [Maintenance]

คลิกที่ปุม        [เปลี่ยนตลับน้ำหมึก] –

[Ink Cartridge Replacement] และทำตาม

ขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนจบขั้นตอน

สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

สำหรับ Mac OS X

การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพผาน  Status monitor 3 โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่

ที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิก

ที่    คลิกที่         จากนั้นคลิก  เพื่อตรวจสอบ

ปริมาณน้ำหมึก

ที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิกที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิก

ที่    คลิกที่         จากนั้นคลิก  เพื่อตรวจสอบที่    คลิกที่         จากนั้นคลิก  เพื่อตรวจสอบ
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คลิกที่ คลิกที่              เพื่อทำการเปลี่ยน
ตลับน้ำหมึก
คลิกที่              เพื่อทำการเปลี่ยน

บทที่ 8  การพิมพภาพแบบ Direct Print
การพิมพภาพถายผาน memory card

�� ปอนกระดาษสำหรับพิมพภาพถาย �� ใสเมมโมรี่การด



23การพิมพภาพแบบ Direct Print

�� เลือก Print Photos �� เลือกภาพถาย

�� เลือกจำนวนสำเนา �� เลือก OK เพื่อแสดงการตั้งคาการพิมพปจจุบัน

     หมายเหตุ : ถาตองการเลือกรูปอื่นเพิ่มเติม ใหทำตามขั้นตอน     และ�� ��

�� ตรวจสอบการตั้งคาและเริ่มตนการพิมพ �� เลือกรายการและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
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�� เริ่มตนพิมพภาพ

�� ปอนกระดาษ �� เลือก Setup

บทที่ 9  แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน

การตรวจสอบ / ทำความสะอาดหัวพิมพ ผานหนาเคร่ืองพิมพ

�� เลือก Maintenance �� เลือก Nozzle Check 
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�� ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ ในสวนที่
ขาดหายไป

�� เริ่มตนการทำความสะอาดหัวพิมพ

�� เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ

     หมายเหตุ :
 การทำความสะอาดหัวพิมพจะใชน้ำหมึก
   จากทุกตลับ ดังนั้นควรทำความสะอาด
   หัวพิมพเมื่อคุณภาพการพิมพลดลงเทานั้น

2. การตรวจสอบ / ทำความสะอาดหัวพิมพ ผานไดรเวอรพรินเตอร

 ถาคุณภาพการพิมพยังไมดีขึ้นหลังจากการทำความสะอาด 2 รอบ ใหปดเครื่องพิมพ
   เปนเวลาอยางนอย 5-10 นาที จากนั้นลองทำสะอาดหัวพิมพอีกครั้ง ถาคุณภาพการ
   พิมพยังไมดีขึ้น ทำการติดตอศูนยบริการเอปสันทั่วประเทศ

สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

เมื่อมีสีของงานพิมพบางสีขาดหายไป หรือมีเสนขาวเกิดบนผลงานพิมพ ควรทดสอบระบบ
การทำงานของหัวพิมพจากฟงกชั่นการทำงานของพรินเตอรไดรเวอรที่เมนู [ทดสอบการพิมพ] –
[Nozzle Check] โดยมีขั้นตอนดังนี้
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�� เรียกใชงานพรินเตอรไดรเวอร

�� คลิกเลือกเมนู [การบำรุงรักษา] -

[Maintenance] แลวคลิกเลือก

[ทดสอบการพิมพ] – [Nozzle Check]

 Windows 2000/XP: คลิกเลือก Start (มุมลางซายของจอภาพ) > คลิก Settings >

คลิก Printers and Faxes คลิกเมาสขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ         > คลิกคำสั่ง

Printing Preferences

 Windows Vista/7 : คลิกเลือก Start > คลิกเลือก Control Panel > คลิกเลือก

Device and printer คลิกเมาสขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ        คลิกคำสั่ง Printing

Preferences

Device and printer คลิกเมาสขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ        คลิกคำสั่ง Printing

คลิก Printers and Faxes คลิกเมาสขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ         > คลิกคำสั่ง

คลิกเลือกเมนู [การบำรุงรักษา] -

�� คลิกเลือก [พิมพ] – [Print] เพื่อพิมพ “รายงานผลทดสอบการพิมพ”
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�� คลิกเลือก [เริ่ม] - [Start] เพื่อเริ่มระบบทำความสะอาดหัวพิมพ

�� คลิกเลือก [พิมพแบบทดสอบการพิมพ] - [Print Nozzle Pattern] เพื่อพิมพรายงาน

�� วิธีการอาน “รายงานผลทดสอบการพิมพ” ที่ควรทราบ

4.1 แสดงวา หัวพิมพฉีดพนน้ำหมึกทำงานเปนปกติ

ใหคลิกเลือก [สิ้นสุด]  – [Finish]

4.2 แสดงวา หัวพิมพฉีดพนน้ำหมึกมีการอุดตัน

ใหคลิกเลือก [ทำความสะอาด] - [Clean] 

เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ โดยดูขั้นตอนถัดไป

ในขอ ��
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�� เปรียบเทียบ “รายงานผลทดสอบการพิมพ” ตามที่ ไดกลาวในขอ 4. หากผลที่ ไดเปน

ขอ 4.2 ใหทำซ้ำ ขั้นตอนที่     ถึง�� ��

ขอสังเกตเพิ่มเติม

1.  กรณีหัวพิมพอุดตันเพียงเล็กนอย หรือไมไดเปดเครื่องใชงานเปนเวลานาน ควรทำ

   ขั้นตอนที่     ถึง     ซ้ำอีก 1 ถึง 2 รอบ สังเกตวาผลการทดสอบที่ ไดจะมีจำนวน

   สีเพิ่มขึ้นจบครบทุกเสนสี

2. กรณีทำความสะอาดหัวพิมพซ้ำครบ 2 รอบ แลวผลการทดสอบยังไมเปนปกติ แตมี

   จำนวนเสนสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

�� ��

ขอสังเกตเพิ่มเติม (ตอ)

   2.1 ใหปดเครื่องพิมพ รอประมาณ 5-10 นาที แลวจึงเปดเครื่องอีกครั้ง

   2.2 เริ่มทดสอบการพิมพตามขั้นตอนที่     ถึง     อีกครั้ง หากจำนวนเสนสียังออก

        ไมครบแสดงวาหัวพิมพเกิดความเสียหาย ควรนำเครื่องเขาตรวจสอบที่ศูนย

        บริการมาตรฐานเอปสัน สามารถดูศูนยบริการไดที่ www.epson.co.th

�� ��

สำหรับ Mac OS X

การตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพผาน  Status monitor 3 โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่

ที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิก

ที่    คลิกที่               เพื่อเลือกรุนเครื่องพิมพ

จากนั้นคลิกที่

ที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิกที่ Desktop ไปที่       -->           ดับเบิ้ลคลิก

ที่    คลิกที่               เพื่อเลือกรุนเครื่องพิมพ
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คลิกที่ คลิกที่

กำลังพิมพผลทดสอบการพิมพ ผลทดสอบงานพิมพ

>> ถาเปนเหมือนรูปที่ 1 ใหคลิกที่  

>> ถาเปนเหมือนรูปที่ 2 หรืองานที่พิมพออกมาไมสมบูรณ ใหคลิกที่            เพื่อทำ

    ความสะอาดหัวพิมพ

>> ถาเปนเหมือนรูปที่ 1 ใหคลิกที่  

>> ถาเปนเหมือนรูปที่ 2 หรืองานที่พิมพออกมาไมสมบูรณ ใหคลิกที่            เพื่อทำ
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3. การแกปญหากระดาษติด

�� ทำการยกเลิกงานพิมพ  (หากมีขอความ
แจงเตือนจากไดรเวอรเครื่องพิมพ)
และกดปดเครื่อง

�� เปดฝาเครื่องพิมพ

�� ดึงกระดาษที่ติดอยูภายในออก �� ปดฝาเครื่องพิมพ หากมีกระดาษติดอยู
ใกลถาดรองรับกระดาษใหดึงออกอยาง
ระมัดระวัง

�� กดเปดเครื่อง

หมายเหตุ :

ถามีบางสวนของกระดาษติดทางถาดปอน
ดานหลังใหดึงกระดาษออก
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การปองกันไมใหกระดาษคางในเครื่อง

ถากระดาษคางบอยใหเช็คดังนี้

 กระดาษตองเรียบตรงไมโคงงอ หรือมีรอยพับ

 ให ใชกระดาษที่มีคุณภาพสูง

 หงายดานสำหรับพิมพขึ้นมาในถาดรองกระดาษชองดานหลังเครื่อง

 กรีดกระดาษใหเรียบรอยกอนที่จะทำการใสลงไปในถาดรองกระดาษ

 กระดาษตองไมมากเกินลูกศร     ตรงที่กั้นกระดาษ

 จำนวนกระดาษตองไมมากเกินขีดจำกัดตามประเภทของกระดาษนั้นๆ

 ที่กั้นกระดาษตองไมเบียดมากเกินไป

 เครื่องพิมพตองตั้งบนที่เรียบเสมอกัน เครื่องพิมพจะไมทำงานหากวางเครื่องพิมพ

   บนพื้นที่เอียง
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