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Important; must be observed to avoid damage to your equipment.

ข้อมูลสำคัญ; ต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์
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Filling Ink and Turning 
On

การเติมหมึกและการเปิด 
เครื่อง
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Read This First/ /อ่านตรงนี้ก่อน

This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not 
come off. Do not open the initial setup ink bottle package or the refill ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is vacuum packed to 
maintain its reliability.

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก เนื่องจากหมึกอาจกระเด็นขณะใส่ตลับหมึกหรือเติมหมึก หมึกจะไม่สามารถล้างออกได้ หากเลอะบนสิ่งของหรือเสื้อผ้า อย่าเปิด 
ห่อขวดหมึกสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นหรือห่อขวดหมึกสำหรับเติมจนกว่าท่านพร้อมที่จะติดตั้งลงในตลับหมึก ขวดหมึกจะถูกบรรจุอยู่ในห่อสูญญากาศเพื่อรักษาสภาพ

For refilling

สำหรับการเติมหมึก

For initial setup

สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น

Remove all protective materials.

แกะวัสดุกันกระเทือนออกทั้งหมด

Open and remove.

เปิดและดึงออก

Do not pull the tubes.

อย่าดึงท่อ

Q

Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The 
use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson’s 
warranties.

Epson ไม่ขอรับประกันคุณภาพของหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ การใช้หมึกที่ไม่ใช่ของแท้อาจ 
ทำให้เครื่องเสียหาย ซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันของ Epson

c
Install the ink bottle cap tightly; 
otherwise ink may leak.

ติดตั้งฝาปิดของขวดหมึกให้แน่นสนิท 
มิฉะนั้นหมึกอาจรั่วได้

c

Snap off, remove, and then install.

หักออก ถอด แล้วติดตั้ง

Match the ink color with the tank, and then fill with all of the ink.

ใส่หมึกสีให้ตรงกับตลับ แล้วเติมหมึกทั้งหมด

Install.

ติดตั้ง

Q

B�

Check position.

ตรวจสอบตำแหน่ง

Unhook.

ปลดออกจากที่ยึด

C�

D�
Use the ink bottles that came with your product.
Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are 
guaranteed, and they can be used safely.

ใช้ขวดหมึกที่มาพร้อมกับเครื่องนี้

แม้ว่าขวดหมึกบางขวดจะมีรอยบุบ แต่รับประกันถึงคุณภาพและปริมาณของหมึก  
และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
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Install securely.

ติดตั้งให้เข้าที่

Close.

ปิด

Repeat steps D to G for each ink 
bottle.

ทำซ้ำขั้นตอนที ่D ถึง G สำหรับขวดหมึก 
แต่ละขวด

Hook onto.

ยึดกลับเข้าที่

G� H�

I� J�
Before printing, be sure to hook the ink tank unit onto the product. Do not lay 
the ink tank unit down, or position the unit higher or lower than the product.

ก่อนพิมพ์ ควรแน่ใจว่าได้ยึดชุดตลับหมึกกลับเข้าที่ผลิตภัณฑ์แล้ว อย่าวางตลับหมึก 
นอนลง หรืออย่าให้ตำแหน่งของชุดตลับหมึกสูงหรือต่ำกว่าตัวผลิตภัณฑ์
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A B

Windows

Mac

Windows

Mac

User’s Guide (PDF file)

User’s Guide (คำแนะนำการใช้งาน) 
(ไฟล์ PDF)

Epson Connect guide (PDF file)

Epson Connect guide (คำแนะนำการใช้งาน 
Epson Connect) (ไฟล์ PDF)

Network Guide (HTML file)

Network Guide (คำแนะนำการตั้งค่า 
เครือข่าย) (ไฟล์ HTML)

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าท่านจะได้รับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ

Wait for about 20 minutes.

รอประมาณ 20 นาที

Press for 3 seconds to start charging 
ink.

กดค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเริ่มการ 
เติมหมึก

Q�

R�

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

หากมีข้อความเตือนจากไฟร์วอลล์ ให้อนุญาตการเข้าถึงสำหรับแอพพลิเคชั่นของ 
Epson

Connecting to the 
Computer

กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Insert.

ใส่แผ่น

A�  B�

Check and proceed.

ตรวจสอบและดำเนินการต่อ

A

B

Windows Mac

Select and follow the instructions.

เลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Select and follow the instructions.

เลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Q
Windows 7/Vista: AutoPlay 
window.

Windows 7/Vista: หน้าต่าง 
AutoPlay

Q
Only the software with a selected check box is installed. Epson Online Guides 
contain important information such as troubleshooting and error indications. Install 
them if necessary.

ซอฟต์แวร์ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะถูกติดตั้ง คู่มือออนไลน์ Epson บรรจุข้อมูลที่สำคัญเช่น 
การแก้ปัญหา และการแสดงเหตุขัดข้อง ทำการติดตั้งคู่มือหากจำเป็น

Getting More 
Information

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

See the Basic Guide for basic information.

ดู Basic Guide (คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น) เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น

For information on connecting a phone cable for sending or 
receiving faxes, see the fax section of the Basic Guide.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสายโทรศัพท์เพื่อส่งหรือรับแฟกซ์ ดูหัวข้อ 
แฟกซ์ใน Basic Guide (คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น)

Now install CD and follow the instructions.

ติดตั้งจากแผ่นซีดีและปฏิบัติตามคำแนะนำ

You can see three online manuals. See the User’s Guide for detailed information.

ท่านสามารถดูคู่มือออนไลน์ทั้งสามแบบได้ ดู User’s Guide (คำแนะนำการใช้งาน) สำหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม

K�

Connect and plug in.

เชื่อมต่อ และเสียบปลั๊ก

Select a language.

เลือกภาษา

M�

Turn on.

เปิดเครื่อง

L�

Select a country/region.

เลือกประเทศ/ภูมิภาค

N�

Set the date and time.

ตั้งค่าวันที่และเวลา

O�

Wait.

รอ

P�


