การตังค่ าเครืองพิมพ์ Epson TM-U220A,PA,USB
Epson TM-T88IV และ Epson TM-81
ความแตกต่างของเครื องพิมพ์ TM-U220 จะปรากฏทีรหัส ดังนี%
• A คือเครื องพิมพ์ ทีใช้การเชือมต่อ แบบ Com Port หรื อ Serial Port (RS232)
• PA คือเครื องพิมพ์ทีใช้การเชือมต่อแบบ Parallel Port หรื อ Printer Port
• USB จะไม่มีแจ้งเป็ นรหัสเชือมต่อแต่จะเป็ นการเชือมต่อแบบ USB
โดยการใช้งานปริ นเตอร์ แบบหัวเข็ม กับโปรแกรม SeniorSoft จะสามารถเลือกใช้ได้สองวิธีคือ ลงไดรเวอร์
และ ไม่ลงไดรเวอร์ ซึ งจะมีความแตกต่างกันสําหรับ form ทีจะใช้ดงั นี%
• แบบไม่ลงไดรเวอร์ จะใช้ form ทีสามารถแก้ไขรายละเอียด ในส่ วนของสลิปได้
• แบบลงไดรเวอร์จะต้องใช้ form มาตรฐานทีทาง SeniorSoft กําหนดไว้ *ซึ งหากต้องการกําหนด form เอง
จะต้องสัง ทํา เฉพาะ กับทาง SeniorSoft

การตังค่ าแบบไม่ ลงไดร์ เวอร์
หลังจากติดตั%งเครื องปริ นเตอร์เข้ากับเครื องคอมพิวเตอร์แล้วให้ทาํ ตามขั%นตอนดังนี%
1.ให้คลิLกขวาที My Computer แล้วเลือก Manage

2. เลือก device manager ดังรู ปดูวา่ การเชือมต่อของเราเป็ นแบบไหน หากเป็ น COM Port ให้ดูวา่ เป็ น COM
อะไรหากเป็ น Parallel Port ให้ดูวา่ เป็ น LPT อะไร

3. เข้าโปรแกรม SeniorSoft8 เลือก “ผูจ้ ดั การระบบ” เลือก กําหนดค่าเริ มต้นระบบและ อุปกรณ์เชือมต่อ
มาตรฐาน

4. ตั%งค่าในส่ วนของ ตั%งค่าเครื องพิมพ์กระดาษม้วน เลือก พอร์ทให้ตรงกับ พอร์ตทีเรา ได้มา
5. กดจัดรู ปแบบกระดาษม้วน เพือตั%งค่ารายละเอียดของ สลิป แล้วกดบันทึกฟอร์ม แล้วจึงทดสอบการพิมพ์หวั
บิล เมือตั%งค่าถูกต้อง เครื องพิมพ์จะทําการปริL นหัวบิล ออกมา

การตังค่ าแบบลงไดรเวอร์
การติดตั%งเครื องปริL นเตอร์เข้ากับเครื องคอมพิวเตอร์แล้วให้ทาํ ตามขั%นตอนดังนี%
1.ติดตั%งไดรเวอร์ปริL นเตอร์ ซึ งเมือใส่ แผ่นติดตั%ง จะขึ%นหน้าต่างดังรู ปให้เลือก ข้อแรกสําหรับ Windows XP
และ ข้อสองสําหรับ Windows Vista หรื อ 7แล้วกด Advance Driver

2.เมือเลือกข้อแรก ให้เลือกดังรู ป

กด Next ไปเรื อยๆ นะครับ จน หัวข้อสุ ดท้ายดังรู ปด้านล่าง

หากเป็ น EPSON TM-U220 ให้ ติLกเลือก แล้ว กด Printer Port Setting, etc...และทําเช่นเดียวกันสําหรับ
TM-T88IV และ TM-81 คือให้เลือกคลิกตามรุ่ นของเครื องทีใช้งาน

หลังจากนั%นให้เลือกว่า Printer ทีใช้ เป็ น Port แบบไหน โดยสามารถดูเลข port ได้จาก ในหัวข้อ ไม่ลงไดร
เวอร์ และถ้าเป็ น USB สามารถเลือกได้เลยหลังจากเลือกแล้วให้กด OK และกด finish อีกครั%ง

หมายเหตุ กรณี ทีเลือกเป็ น Com port ช่อง Baud Rate ให้เลือกเป็ น 9600

การตังค่ าแบบฟอร์ มสํ าหรับเครืองปริ3นทีลงไดร์ เวอร์
1. เข้าโปรแกรม SeniorSoft8 เลือก ผูจ้ ดั การระบบ เลือก กําหนดใบสําคัญจ่ายแล้วกดเลือกเอกสารทีตอ้ งการ
เช่น ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอย่างย่อ หลังหัวข้อใบกํากับภาษีอย่างย่อ และกดกําหนดแบบฟอร์ม หรื อกด
เรี ยงลําดับ ตามเส้นในรู ปหลังจากนั%นให้กดรู ปดินสอ เพือเปิ ดหน้าต่างเลือกฟอร์ม

2 . เลือกฟอร์มที มีคาํ อธิ บายว่า 3.5x5.5 โดยสามารถกดเลือกเพือดูรูปแบบฟอร์มได้

3. กดปุ่ ม เครื องพิมพ์ เพือเลือกเครื องพิมพ์หลักทีจะใช้กบั ฟอร์ มนี% ให้ทาํ การเลือกแล้วกด OK หลังจากนั%น
สามารถกดปิ ดหน้าต่าง นี% และกดตกลงอีก 2 ครั%งเพือทําการบันทึกการตั%งค่าจบขั%นตอนการติดตั%งและเลือกใช้
งานฟอร์ม สําหรับการเลือกใช้ปริ% นเตอร์แบบลงไดรเวอร์ ...

