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การต ัง้คา่ Epson Connect กรณีมเีครือ่งพมิพใ์หม ่แตต่อ้งการใชอ้เีมลล ์Epson Connect เดมิ  

 

หมายเหต ุ: อเีมลล ์1 อเีมลล ์จะใชก้บัเครือ่งพมิพไ์ดเ้พยีง 1 เครือ่งเทา่น ัน้ กรณีนีค้อืมเีครือ่งพมิพเ์ครือ่งใหม ่ 

และจะยกเลกิไมต่อ้งการใชง้านเครือ่งพมิพต์วัเกา่แลว้ 

1.เปิด แอฟพลเิคชัน่ Epson iPrint 

 

 
 

2. กดเลอืก ชือ่เครือ่งพมิพ ์ทีใ่ชง้าน    3. คลกิ Advanced Settings. 
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    4. แอฟพลเิคชัน่ Epson iPrint จะลิง้ไปทีห่นา้เว็บ   5. กด Register. 

กดเลอืก Epson Connect Services 
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6. กด Accept หลงัจากนัน้ กด Next   7. กด OK 
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8. จะลิง้เขา้หนา้เว็บ Epson Connect    9. พมิพ ์อเีมลล ์และ รหสัผา่น ทีเ่คยใชส้มัคร 

กดเลอืก       Epson Connect ไว ้หลงัจากนัน้คลกิ Add 
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10. เมือ่เรยีบรอ้ยแลว้ เครือ่งพมิพจ์ะไดร้บัทีอ่ยูอ่เีมลล ์Epson Connect ของตวัเอง และจะพมิพข์อ้มูลออกมาจาก
ตวัเครือ่ง  
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11. หากตอ้งการเปลีย่นทีอ่ยู่อเีมลล ์Epson Connect  12. จะแสดงหนา้ตา่งดงัภาพ ซึง่จะเป็นขอ้มูลรายการ
สามารถท าไดโ้ดย กดที ่Sign in to the User Page       เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน Epson Connect 

 

   l 
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13. กด Transfer Printer Email/Setting  14. เลอืกเครือ่งพมิพเ์ครือ่งใหม่ทีต่อ้งการเปลีย่นอเีมลล ์
 เสร็จแลว้กด Next 
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15. เลอืกอเีมลลข์องเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดมิทีเ่คยใชง้าน  16. กด OK 
หลงัจากนัน้กด Next ในทีน่ี้ตวัอย่างจะเป็นอเีมลล ์

(RemoteTestPrint@print.epsonconnect.com) 
 

  
 
 
 

http://www.epson.co.th/
file:///C:/Users/ethsthitika/Desktop/L485/RemoteTestPrint@print.epsonconnect.com
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17. กด OK เพือ่ยนืยัน     18. กด OK 
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19.อเีมลลข์องเครือ่งพมิพ ์จะถกูเปลีย่นไป ดงัภาพ  
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20. หากตอ้งการลบเครือ่งพมิพต์วัเกา่ทีไ่ม่ใชง้านแลว้     21. กด OK 

ท าไดโ้ดยกดเลอืกทีช่ือ่เครือ่งพมิพแ์ลว้กด Delete 
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     22. แสดงหนา้ตา่งเสร็จสมบูรณ์ กด OK 
 

 
   

23. เครือ่งพมิพท์ีไ่ม่ใชง้าน จะถกูลบออกไป ดงัภาพ 
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24. สามารถตรวจสอบสถานะเครือ่งพมิพไ์ด ้โดยกดทีช่ือ่เครือ่งพมิพ ์หนา้ตา่งสถานะเครือ่งพมิพจ์ะแสดงขึน้มาดงัภาพ 
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