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วธิกีารก าหนดคา่ IP Address แบบข ัน้สูงผา่นหนา้เครือ่งพมิพ ์

หากเครือ่งพมิพไ์ดร้ับ IP Address มาจากราวเตอรแ์ลว้ แตต่อ้งการตัง้คา่ IP Address ทีไ่ดร้ับมาแบบ Auto  

ใหเ้ป็นแบบ Manual หรอื ตอ้งการเปลีย่นหมายเลข IP Address ของเครือ่งพมิพผ์่านหนา้เครือ่งพมิพส์ามารถท าได ้ดงันี ้

1. ไปที ่Menu กด OK 

 

   
 

2. กด  []  เลอืก System Administration กด OK 

 

   
 

3. กด []  เลอืก Wi-Fi/Network Settings กด OK 
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4. กด [] เลอืก Advanced Setup กด OK 

 

5. ที ่Advanced Setup จะปรากฏหนา้ตา่ง แจง้รายละเอยีดการตัง้คา่ระบบเน็ตเวริก์ของเครือ่งพมิพ ์ 

 

   
 

6. กด []  ไปที ่TCP/IP Address กด OK 
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7.  กด [] ไปที ่Manual กด OK 

 

   
 

8. จะปรากฏหนา้ตา่ง IP Address ใหใ้สห่มายเลข IP Adrdress ทีต่อ้งการและตอ้งอยู่ในวงเน็ตเวริก์เดยีวกนักบั

เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ะใชง้าน กด OK 

 

  
 

9. จะปรากฏหนา้ตา่ง Subnet Mask ใหใ้สห่มายเลข Subnet Mask ทีอ่ยู่ในวงเน็ตเวริก์เดยีวกนักบัเครือ่ง

คอมพวิเตอรท์ีจ่ะใชง้าน กด OK 
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10. จะปรากฏหนา้ตา่ง Default Gateway ใหใ้สห่มายเลข Default Gateway ทีอ่ยู่ในวงเน็ตเวริก์เดยีวกนักบัเครือ่ง

คอมพวิเตอรท์ีจ่ะใชง้าน กด OK 

 

  
 

11. ทีห่นา้เครือ่พมิพจ์ะปรากฏขอ้ความ ก าลงัอัพเดตขอ้มูล 

 

   
 

12. ทีห่นา้เครือ่พมิพจ์ะปรากฏขอ้ความ Setup complete กด OK  

 

   
 

13. จากนัน้ใหก้ดยอ้นกลบัมาทีเ่มนูหลกัเพือ่เร ิม่การใชง้าน 
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หากมกีารเปลีย่นราวเตอรใ์หม ่หรอืท าการต ัง้คา่เน็ตเวริก์จากหนา้เครือ่งพมิพแ์ลว้แจง้ลม้เหลว  

จะตอ้งท าการรเีซ็ตระบบเน็ตเวริก์ของเครือ่งพมิพ ์เพือ่ใหก้ลบัสูค่า่เร ิม่ตน้ สามารถท าไดท้ ีห่นา้เครือ่งพมิพ ์ดงันี ้

วธิกีารรเีซ็ต Wi-Fi ทีห่นา้เครือ่งพมิพ ์

1. ใหถ้อดสายเชือ่มตอ่ทัง้หมดออกจากเครือ่งพมิพ ์ใหเ้หลอืแคส่ายไฟ 

2. ไปที ่Menu กด OK 

 

  
 

3. กด  []  เลอืก System Administration กด OK 

 

 
 

4. กด []  ไปทีห่ัวขอ้ Restore Default Settings กด OK 
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5. ไปทีห่ัวขอ้ Wi-Fi/Network Settings กด OK 

 

  
 

6. จะปรากฏขอ้ความใหย้นืยันการรเีซตระบบเน็ตเวริก์ กด [] เพือ่ยนืยัน 

 

7. จะปรากฏขอ้ความแจง้ Default restored เป็นการแจง้วา่ไดร้เีซตระบบเน็ตเวริก์ของเครือ่งพมิพก์ลบัสูค่า่เร ิม่ตน้

แลว้ กด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. จากนัน้ใหก้ดยอ้นกลบัมาทีเ่มนูหลกัเพือ่เร ิม่การตัง้คา่ใหม่ 
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