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ตรวจสอบ ip address วา่งในวง network เพือ่จะน าไปต ัง้คา่ทีเ่ครือ่งพมิพ ์

 ไปที ่Start เลอืก Run จะปรากฏหนา้ตา่ง ดังรปู ใหพ้มิพ ์cmd แลว้กด Enter 1 ครัง้ที ่keyboard 

 
 

 จะปรากฏหนา้ตา่ง ดงัรปู ใหพ้มิพ ์ipconfig แลว้ กด Enter 1 ครัง้ ที ่keyboard 
 

 
 

จะปรากฏหนา้ตา่งดังรปู ซึง่จะโชว ์IP Address ของคอมพวิเตอร ์หลงัจากนัน้ใหห้า IP Address วา่งใหเ้ครือ่ง Printer   

โดยให ้IP Address อยูใ่นวง Network เดยีวกันแตไ่มใ่หซ้ ้ากัน เชน่ IP Address ของคอมพวิเตอรเ์ป็น 192.168.1.37 ตอ้งเซต็ 
IP ของ printer ใหเ้ป็น 192.168.1.44   ถา้ตอ้งการเชค็วา่ IP Address ทีจ่ะน าไป Set ที ่Printer เป็น IP ทีว่า่งหรอืไมใ่หพ้มิพค์ าวา่ 
ping เคาะวรรค แลว้ตามดว้ย IP ทีต่อ้งการเชค็ เชน่ ping 192.168.1.44 แลว้กด Enter 

 

 
 

  ถา้ไมม่สีญัญาณจะขึน้ขอ้ความวา่ Ping request could not find host  (แสดงวา่ IP Address ตัวนี้เป็นคา่วา่งใหน้ า  
 IP ตัวนี้ไป Set ที ่Printer) 

 ถา้มสีญัญาณจะขึน้ขอ้ความวา่ Reply from … (เลข IP Address ตามเครือ่งปลายทาง) 
 

* หมายเหต ุ กอ่นการเริม่ตน้ตดิตัง้ไดรเ์วอร ์ตรวจสอบวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สาย LAN จากเครือ่งพมิพไ์ปยังเราทเ์ตอรเ์รยีบรอ้ยแลว้    

1.ใสแ่ผ่นไดรเ์วอร ์
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2. จะปรากฎหนา้ตา่งดังรปู คลกิเลอืก I agree to the contents of the License Agreement. จากคลกิ Next 

      

3. คลกิ Next   จากนัน้เลอืก  Start & Connection 

                     

4. คลกิที ่Install  จะปรากฏหนา้ตา่ง Installing… 

                      

5. คลกิเลอืก Ink charging is complete.  จากนัน้คลกิ Next 
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6. เลอืกหัวขอ้ Ethernet Network Connection จะปรากฏหนา้ตา่งตรวจสอบการเชือ่มตอ่ จากนัน้คลกิ Next 

                    

7.  จะปรากฏหนา้ตา่ง Firewall Warning คลกิ Next   จะปรากฏหนา้ตา่ง Searching for Printer… 

                    

8.  เมือ่พบเครือ่งพมิพจ์ะแสดงหนา้ตา่งดังรปู คลกิเลอืกรุน่ L550 จากนัน้คลกิ Next 

      

9. ทีห่นา้ตา่ง IP Address Setting  เลอืกหัวขอ้ Set the IP Address Manually (Advance)   

จากนัน้ใสค่า่ IP Address / Subnet Mask / Default Gateway ดังรปู  ในทีน่ี้ใหเ้ป็น IP : 192.168.1.44 จากนัน้คลกิ Next                 
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10.  จะปรากฏหนา้ตา่งดังรปู   รอสกัครู ่ 

                        

16. จะปรากฎหนา้ตา่งดังรปู รอสกัครู ่ จากนัน้คลกิปุ่ ม Print Test Page เพือ่ทดสอบการพมิพ ์และคลกิ Finish 

                        

17.  ทีห่นา้ตา่ง Transportation Lock คลกิ Next  

     

18.  จะปรากฏหนา้ตา่ง Now Loading…  
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19. จะปรากฏหนา้ตา่ง User Information คลกิ Next   จากนัน้คลกิ Exit  
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