
วธิกีารใชง้าน EPSON Connect รุน่ WF-7111 ส าหรบั Windows 

ข ัน้ตอนการขอรบับรกิารจาก EPSON Connect 

หมายเหต ุ: 

 กอ่นท าการตดิตัง้ EPSON Connect  ใหต้รวจสอบกอ่นว่า เครือ่งพมิพ ์และ เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ะท าการ

ตดิตัง้ ไดอ้ยู่ในวง Network เดยีวกนัเรยีบรอ้ย  

 ในการเชือ่มตอ่แบบ WiFi-Direct และ Adhoc จะไม่สามารถใชง้าน EPSON Connect ได ้

1.ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์EPSON Connect เพือ่ลงทะเบยีนเครือ่งพมิพ ์โดยสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท้ี ่

www.epsonconnect.com 

 

 

เลอืก Registering from Your Computer

 

 

จากนัน้คลกิลิง้ค ์http://support.epson.net/ecsetup/ ตามรูปภาพ 

http://www.epsonconnect.com/
http://support.epson.net/ecsetup/


 

 

จากนัน้ Save ไฟล ์ทีค่อมพวิเตอร ์กอ่นท าการตดิตัง้ 

 

 

2.ท าการแตกซปิไฟล ์และท าการตดิตัง้ 

 

 

3.ปรากฏหนา้ตา่งดา้นลา่ง และเลอืก Next  



 

4.คลกิเลอืก I accept the terms in the License Agreement และคลกิ Next 

 

5.คลกิเลอืก Install 



 

 

6.จะปรากฏหนา้ตา่งก าลงัท าการตดิตัง้ 

 

7.คลกิ Finish 



 

8. คลกิเลอืก Allow Access (Windows Firewall only) และคลกิ Next 

 

 

9.รอท าการคน้หาเครือ่งพมิพท์ีอ่ยู่ในวง Network วงเดยีวกนัทีส่ามารถใชง้านได ้ 



 

 

10.เลอืกเครือ่งพมิพ ์และคลกิเลอืก Next 

 

 

11.เลอืก Printer Registration และคลกิ Next 



 

12.คลกิเลอืก Agree และคลกิ Next 

 

 

13.คลกิ OK 



 

 

14.จะปรากฏหนา้ตา่งรอท าการ Register เครือ่งพมิพ ์

 

 

16.จากนัน้ปรากฏหนา้ตา่งใหใ้สอ่เีมลล ์และ พาสเวริดท์ีต่อ้งการลงทะเบยีน เมือ่กรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ใหค้ลกิ Finish 

 Your email address : Email ทีต่อ้งการลงทะเบยีน 

 Create Password : Password ทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน 

 Retype Password : ยนืยัน Password 



 

17.เมือ่ท าการลงทะเบยีนเสร็จ จะไดอ้เีมลลท์ีเ่ป็น account ของ EPSON Connect มา 1 account 

 

 

18.จะม ีE-mail ยนืยนัแจง้เขา้ทาง E-mail ทีไ่วใ้ชส้ าหรับ Log in 

 



 

19.เครือ่งพมิพจ์ะท าการพมิพเ์อกสารแจง้ Email ออกมายนืยนั ซึง่จะเป็น Email ทีส่ามารถน าไปใชก้บัฟังกช์ัน่งาน

ตา่งๆ ของ EPSON Connect 

 

 

ข ัน้ตอนการ Log In เขา้ระบบ 

1.การ Log in เขา้ระบบ สามารถเขา้ผ่านหนา้เว็บ www.epsonconnect.com    เขา้ไปที ่User Page 

 

 เมือ่กรอกขอ้มูลเสร็จ คลกิ Sign in 

 User Name (your email address) : Email ทีไ่ดท้ าการลงทะเบยีนไว ้

 Password : Password ทีก่รอกไวต้อนลงทะเบยีน 



 

 

2.Sign in เขา้ระบบ EPSON Connect จะปรากฏหนา้ตา่งดงัภาพดา้นลา่ง โชวส์ถานะตา่งๆ 

  

 

หนา้ตา่งการต ัง้คา่ EPSON Connect 

วธิกีารเปลีย่นชือ่อเีมลลเ์พือ่งา่ยตอ่การจดจ า 

ไปที ่หัวขอ้ Printer แลว้เขา้หวัขอ้ยอ่ย Print Email Address ดงัภาพดา้นลา่ง 



 

ตัง้ชือ่อเีมลล์ทีต่อ้งการ โดยขัน้ต า่ 6 ตวัอักษร แตไ่ม่เกนิ 32 ตวัอักษร เมือ่ตัง้เรยีบรอ้ยใหค้ลกิ Apply เครือ่งพมิพจ์ะ

พมิพเ์อกสารทีแ่จง้รายละเอยีด ชือ่ account ทีเ่ปลีย่นใหม่ออกมา  

วธิกีารก าหนดสทิธิ ์

หนา้ตา่งนี้จะเป็นการ ก าหนดสทิธิก์ารใชง้านจาก E-mail ทีจ่ะสง่ขอ้มูลเพือ่พมิพอ์อกจากเครือ่งพมิพน์ี้ได ้

หมายเหต ุ: หากตัง้คา่การรบัโดยเลอืกระบุเฉพาะ E-mail  จะมกีารรบัแลว้พมิพ ์เฉพาะทีร่ะบใุนรายการเทา่นัน้ 

แตห่ากม ีE-mail อืน่ๆทีไ่ม่มรีายชือ่ในรายการ ขอ้มูลทีส่ง่มาจะเก็บไวเ้พยีง Data เทา่นัน้ (เวลา/วันที/่ชือ่ผูส้ง่) 

 



 

หนา้ตา่งบันทกึขอ้มลูประวัตกิารรับอเีมลล ์

 

หนา้ตา่งแสดงคา่ Default ของเครือ่งพมิพ ์

 

ตัง้คา่บัญชผีูใ้ชง้าน 

หนา้ตา่งนี้สามารถเปลีย่นการตัง้คา่บัญชผีูใ้ช ้เพือ่ใชง้านการ Log in  เมือ่เสร็จเรยีบรอ้ย คลกิที ่Close 

หมายเหต ุ: กรณีเปลีย่นขอ้มูล E-mail แลว้ จ าเป็นตอ้งเปิด E-mail นัน้ๆ เพือ่แสดงการรับทราบการเปลีย่น    

จงึจะใชง้านไดต้ามปกตไิด ้  

แตห่ากกด ที ่Delete User Account จะเป็นการยกเลกิ Account mail  นัน้จากระบบ EPSON Connect  



 

 

 

1.เขา้เมนู Menu ทีห่นา้เครือ่งพมิพ ์กด OK 

 

2.เขา้เมนู System Administration ทีห่นา้เครือ่งพมิพ ์กด OK 



 

3.เขา้เมนู Epson Connect ทีห่นา้เครือ่งพมิพ ์กด OK 

 

 

4.ในหัวขอ้นี้จะตัง้คา่  EPSON Connect 

 Suspend/Resume : หัวนี้ตัง้คา่ปิดการใชง้านหรอืเปิดการใชง้าน Email Print 

 
 Restore Default Settings : คนืคา่โรงงานในสว่นของ Epson Connect 

 

 


