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วธิกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi แบบ Adhoc (Save Network) รุน่ L355 ส าหรบั Laptop, iOS 

Devices 

!!! การเชือ่มตอ่แบบ Adhoc อาจท าให ้Smart Phone หรอื Laptop ของคณุไมส่ามารถใชง้าน Internet ไดช้ ัว่ขณะ 

 

วธิกีารต ัง้คา่ Ad hoc ในคอมพวิเตอร ์ 
 
1.ไปที ่Start เลอืก Control Panel   จากนัน้คลกิที ่Network and Sharing Center 

       

 

 2. คลกิที ่ Set up a new connection or network. 
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3. คลกิ Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network จากนัน้คลกิ Next 

 

4. คลกิ Next จากนัน้ตัง้ชือ่ Network name / Security type / Security key / คลกิ Save this network จากนัน้คลกิ Next 

  

!! Note : คลกิเลอืก Save this network เพือ่บนัทกึ Adhoc ทีส่รา้งส าหรบั Printer เมือ่กลบัมาใชง้านอกีคร ัง้  

5. จะปรากฎหนา้ต่างดังรูป   จากนัน้คลกิ Close                             
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6.  คลกิที ่Connect to a network หรอืถา้เคยมกีาร Connect network แลว้ ใหเ้ลอืกที ่Connect or disconnect 

 

7. จะปรากฏหนา้ต่างดังรูปตรงดา้นล่างขวาของหนา้จอคอมพวิเตอร์ จากนัน้ไปเซ็ต Wi-Fi ทีเ่ครือ่งพมิพ ์ 

 
 

 
วธิกีารตดิต ัง้ไดรเ์วอรแ์ละเซ็ต Wi-Fi 

 
1.ดับเบิล้คลกิที ่DVD RW Drive(E:) เพือ่เปิดแผน่ซดี ี

 

 

 

http://www.epson.co.th/


 
หวัขอ้                      : วธิกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi แบบ Adhoc (Save Network) 

รองรบัปริน้เตอรรุ์น่         : L355 , ME-301 , WF-3011 
รองรบัระบบปฏบิตักิาร    : Laptop, iOS Devices 

__________________________________________________________________________ 

 สอบถามขอ้มลูการใชง้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

 เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 www.epson.co.th 

 
EPSON THAILAND / Nov 2013  

4 

2.คลกิที ่I agree to the contents of the License Agreement จากนัน้คลกิ Next 

 

3. คลกิ Next   จากนัน้คลกิ Start Connection 

      

4. คลกิ Install  จะปรากฎหนา้ต่างดังรูป 
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5. คลกิที ่Ink charging is complete คลกิ Next    จากนัน้คลกิเลอืก Wi-Fi Network Connection 

            

6. ทีห่นา้ตา่ง Wi-Fi Connection Setup อาจเจอได ้2 กรณี คอื  

Easy Wi-Fi Setup จะตอ้งเชือ่มตอ่สาย USB เพือ่ชว่ยในการตดิตัง้ และถอดออกหลังจากตดิตัง้เสร็จ  

Wi-Fi Auto Connect จะตอ้งกดปุ่ ม Wi-Fi ทีห่นา้เครือ่งพมิพ๋ เพือ่ชว่ยในการตดิตัง้  

**ในทีน่ ีเ้ลอืกเป็น USB  

               

7. จะแสดงหนา้ต่างใหเ้ชือ่มต่อสาย USB หนา้ต่างจะเปลีย่นเป็น Firewall Warning จากนัน้คลกิ Next 
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8. จะปรากฎหนา้ต่างดังรูปดา้นล่าง รอสกัครู่จะเปลีย่นเป็นหนา้ต่าง Select a Printer คลกิ Next   

       

9. เลอืก SSID คอืชือ่ Ad hoc ทีส่รา้งไวใ้นทีน่ีค้อื Printer จากนัน้คลกิ Next  

 จะปรากฎหนา้ต่างใหใ้ส ่Passwordของ Ad hoc จากนัน้คลกิ Next  

        

10. เลอืก Acpuire the IP Address Automatically Using DHCP (Recommended) จากน ัน้คลกิ Next  
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11.  จะแสดงขอ้ความใหถ้อดสาย USB จากนัน้คลกิ OK   และคลกิ Print Test Page เพือ่ทดสอบการพมิพ ์จากนัน้คลกิ Finish 

 

ส าหรบั iOS Devices 

1. ไปที ่Setting  2. คลกิที ่Wi-Fi เปิดเป็น On จากนัน้เลอืกที ่SSID   

  

 3. คลกิที ่Join Anyway 4.  ใส ่Password แลว้คลกิ Join 
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5. จะปรากฎหนา้ต่างดังรูป 

 

7. จะแสดงหนา้ต่าง Maintenance 

 

9. จากนัน้เริม่ใชง้านตามปกต ิ  

  

6. เปิดโปรแกรม iPrint  จากนัน้คลกิทีช่ือ่ printer  

 

8. จะปรากฏหนา้ต่าง Select Printer  เลอืก L355 Series  
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ส าหรบั Laptop 

1. กดปุ่ ม  หนา้เครือ่งคา้งไวจ้นเครือ่งท าการพมิพ ์network status sheet จะปรากฏ IP Address ของเครือ่งพมิพ ์ 

 

2. น า IP Address ทีไ่ดไ้ป add port ทีไ่ดรเ์วอรเ์ครือ่งพมิพ ์ 

Windows XP ไปที ่Start - -> Printer and Faxes  

 Windows 7 ไปที ่Start - -> Devices and Printers  

 Windows 8 ไปที ่Control Panel - -> View Devices and Printers 

 

3. คลกิขวาทีรุ่่นเครือ่งพมิพ ์ 

ส าหรับ Windows 7, 8 เลอืก Printer Properties 

ส าหรับ Windows XP เลอืก Properties 

 

 

4. ไปทีแ่ทป Ports จากนัน้คลกิ Add Port เลอืก Standard TCP/IP Port  คลกิ New Port… 
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5. คลกิ Next จากนัน้ใส ่IP Address ของเครือ่งพมิพ ์ทีอ่ยูใ่น network status sheet จากนัน้กด Next ไปจนถงึ Finish  

  

6. ทีห่นา้ต่าง Printer Port คลกิ Close 

ทีแ่ทป Ports คลกิ Apply แลว้คลกิ OK  จากนัน้เริม่ใชง้านตามปกต ิ  
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ตวัอยา่ง network status sheet แผน่ที1่ 
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