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Connect and plug in.

Hubungkan dan colokkan.

เชื่อมต่อ และเสียบปลั๊ก

Select a language.

Pilih bahasa.

เลือกภาษา

C�

Turn on.

Nyalakan.

เปิดเครื่อง

Contents may vary by location.

Isi tergantung lokasi.

อุปกรณ์ที่บรรจุอาจแตกต่างกันตามแต่ละ 
ประเทศ

EN Start Here

TC 

Mulai Di Sini

TH เริ่มต้นที่นี่

Unpacking

Buka Kemasan

การแกะหีบห่อ

Remove all protective materials.

Lepas semua pelindung.

แกะวัสดุกันกระเทือนออกทั้งหมด

A�

B�

Turning On and 
Setting Up

Menyalakan dan 
Menyeting

การเปิดเครื่องและการ

ตั้งค่า

Select a country/region, then set the date and time.

Pilih negara/wilayah, lalu atur tanggal dan waktu.

เลือกประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นตั้งค่าวันที่และเวลา
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Q Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in 
the product. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.

Jangan buka kemasan cartridge tinta sampai Anda siap memasangnya 
pada produk. Cartridge dikemas kedap udara untuk menjaga 
mutunya.

อย่าเปิดห่อตลับหมึก จนกว่าท่านพร้อมที่จะติดตั้งลงในเครื่อง ตลับหมึกจะถูก 
บรรจุอยู่ในห่อสูญญากาศเพื่อรักษาสภาพ

Q For the initial setup, make sure you use the ink cartridges that came with this product. These cartridges cannot be 
saved for later use. The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print 
fewer pages compared to subsequent ink cartridges.

Untuk pengaturan awal, pastikan Anda menggunakan cartridge tinta yang disertakan dengan produk ini. Cartridge 
ini tidak dapat disimpan untuk digunakan di lain waktu. Cartridge tinta yang pertama akan digunakan sebagian untuk 
mengisi print Head. Cartridge ini mungkin mencetak lebih sedikit halaman daripada cartridge tinta berikutnya.

สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น ควรแน่ใจว่าได้ใช้ตลับหมึกที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ ตลับหมึกเหล่านี้ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้ ตลับหมึกที่
ติดตั้งลงในเครื่องเป็นครั้งแรก หมึกบางส่วนจะถูกใช้ในการเคลือบหัวพิมพ์ ทำให้ตลับหมึกดังกล่าวอาจพิมพ์ได้จำนวนหน้าน้อยกว่า 
ตลับหมึกอันต่อไปเล็กน้อย

Q The illustrations in this guide may vary depending on the product.

Ilustrasi dalam panduan ini tergantung pada produk.

ภาพประกอบในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

Installing the Ink 
Cartridges

Memasang Cartridge 
Tinta

การติดตั้งตลับหมึก

Open.

Buka.

เปิด
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Shake all new cartridges and then unpack.

Kocok semua cartridge baru lalu buka kemasannya.

เขย่าตลับหมึกใหม่ให้ทั่ว แล้วนำออกจากห่อบรรจุ

B�

Remove only the yellow tape.

Lepaskan pita berwarna kuning saja.

ลอกเฉพาะเทปสีเหลือง

C�
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! Caution; must be followed carefully to avoid bodily injury.

Perhatian; harus dipatuhi untuk menghindari cedera fisik.

ข้อควรระวัง; ควรปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
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A B

Windows

Mac

Windows

Mac

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

Jangan hubungkan kabel USB sampai Anda diminta untuk 
melakukannya.

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าท่านจะได้รับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ

Wait until the charging is finished.

Tunggu sampai pengisian selesai.

รอจนกระทั่งการเติมเสร็จสิ้น

Press to start charging ink.

Tekan untuk mulai mengisi tinta.

กดเพื่อเริ่มการเติมหมึก

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

Bila muncul peringatan Firewall, perbolehkan akses untuk aplikasi 
Epson.

หากมีข้อความเตือนจากไฟร์วอลล์ ให้อนุญาตการเข้าถึงสำหรับแอพพลิเคชั่นของ 
Epson

Connecting to the 
Computer

Menghubungkan 
dengan komputer

กำลังเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์

Insert.

Masukkan.

ใส่แผ่น

A�  B�

Check and proceed.

Periksa dan lanjutkan.

ตรวจสอบและดำเนินการต่อ

Close.

Tutup.

ปิด

Insert all four cartridges. Press each one until it clicks.

Masukkan keempat Cartridge. Tekan masing-masing kartrid hingga terdengar 
bunyi klik. 

ใส่ตลับหมึกทั้งหมด 4 ตลับ โดยกดแต่ละอันจนได้ยินเสียงคลิก
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Windows Mac

Select and follow the instructions.

Pilih dan ikuti petunjuk.

เลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Select and follow the instructions.

Pilih dan ikuti petunjuk.

เลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Q
Windows 7/Vista: AutoPlay 
window.

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.

Hanya piranti lunak dengan kotak centang yang dipilih yang akan diinstal. 
Epson Online Guides mencakup informasi penting seperti pemecahan 
masalah dan indikasi kesalahan. Instal jika perlu.

ซอฟต์แวร์ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะถูกติดตั้ง คู่มือออนไลน์ Epson บรรจุข้อมูลที่สำคัญ เช่น 
การแก้ปัญหา และการแสดงเหตุขัดข้อง ทำการติดตั้งคู่มือหากจำเป็น

Q Your product supports the Epson Connect service. This service allows you to print from anywhere to your Epson product.

Produk ini mendukung layanan Epson Connect. Layanan ini memungkinkan Anda untuk mencetak dari mana saja dengan 
produk Epson ini.

เครื่องของท่านรองรับบริการ Epson Connect บริการนี้ช่วยให้ท่านสามารถสั่งพิมพ์จากที่อื่นมายังเครื่อง Epson ของท่านได้

https://www.epsonconnect.com/

Getting More 
Information

Dapatkan Berbagai 
Informasi

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

You can see three online manuals. See the User’s Guide for detailed 
instructions on using the product.

Anda akan menemukan tiga manual online. Lihat User’s Guide (Panduan 
Pengguna) untuk petunjuk selengkapnya tentang cara menggunakan 
produk.

ท่านสามารถดูคู่มือออนไลน์ทั้งสามแบบได้ ดู User’s Guide (คำแนะนำการใช้งาน)  
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้เครื่อง

User’s Guide (PDF file)

User’s Guide (Panduan 
Pengguna) (file PDF)

User’s Guide 
(คำแนะนำการใช้งาน) 
(ไฟล์ PDF)

Epson Connect guide (PDF file)

Panduan Epson Connect (file 
PDF)

คำแนะนำการใช้งาน Epson 
Connect (ไฟล์ PDF)

Network Guide (HTML file)

Panduan Jaringan (file 
HTML)

คำแนะนำการตั้งค่าเครือข่าย 
(ไฟล์ HTML)

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

Untuk mendapatkan informasi tentang cara menyambungkan kabel telepon untuk mengirim atau menerima faks, 
lihat bagian faks di User’s Guide (Panduan Pengguna).

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสายโทรศัพท์เพื่อส่ง หรือรับแฟกซ์ ดูหัวข้อแฟกซ์ใน User’s Guide (คำแนะนำการใช้งาน)
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Now install CD and follow the instructions.

Sekarang instal CD dan ikuti petunjuknya.

ติดตั้งจากแผ่นซีดีและปฏิบัติตามคำแนะนำ




