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ห ัวข้อ
รองร ับปริน
้ เตอร์รน
ุ่

รองร ับระบบปฏิบ ัติการ

: วิธก
ี ารพิมพ์งาน ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สาหร ับ Android
: Epson Stylus TX600FW/TX700W/TX550W/ME900WD/ME960FWD/
TX720WD/R2000/R3000/ME301/WF-7511/WP-4511/WP-4521/
L355/L455/L550/L555/L365/L565/L655/L385/L485/L605/L1455/WF-2528/WF2538/WF-3521/
WF-7611
: Android

__________________________________________________________________________

** ก่อนการใชง้ านเครือ
่ งพิมพ์ผา่ น Epson iPrint ทีเ่ ครือ
่ งพิมพ์จะต้องมีตงค่
ั้ า Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อน**
วิธก
ี ารใชง้ าน Epson iPrint (Version 6.1.0)
หมายเหตุ : ให้ทาการติดตงั้ Epson iPrint ก่อนการใชง้ าน สามารถดาวน์โหลดได้ท ี่ Play Store
1.เลือก Setting

2.เลือก Wi-Fi Setting
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ั ญาณ Wi-Fi ทีต
ื่ มต่อ
3. เลือกสญ
่ ้องการเชอ
ั ญาณ Wi-Fi มีการเชอ
ื่ มต่อแล ้ว จะโชว์ข ้อมูล ตามรูปด ้านนล่าง (สงั เกตว่าจะมี สญ
ั ลักษณ์รูป
**ถ ้าสญ
่
ื
แสดงว่ามีการเชอมต่อเรียบร ้อยแล ้ว





ด ้านบน)
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ื่ มต่อสญ
ั ญาณได ้เรียบแล ้ว
4.หลังจากทาการเชอ

5.กดเลือก "Printer is not selected"

เลือกไปที่ Epson iPrint
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6.เลือก Printer เพือ
่ เลือกเครือ
่ งพิมพ์ทต
ี่ ้องการ

ื่ มต่อ
7.เลือกรุ่นเครือ
่ งพิมพ์ทต
ี่ ้องการเชอ

ื่ มต่อ
เชอ
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ั่ ทีต
้
9.จากนัน
้ เลือกฟั งก์ชน
่ ้องการใชงาน
Photo

8.จะปรากฎหน ้าต่างดังรูป กดปุ่ มย ้อนกลับ
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10.จะปรากฏหน ้าต่างดังรูป

11.เลือกรูปทีต
่ ้องการพิมพ์ แล ้วเลือก Next
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12.กดทีร่ ูปการตัง้ ค่า

เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนูการตัง้ ค่า





13.เลือก Print Settings จะมีปรับตัง้ ค่าดังนี้
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__________________________________________________________________________
13.1 Paper Size

13.2 ถ ้า Media Type เลือก Premium Photo Paper Glossy ใน Print Quality จะมีให ้เลือก Standard กับ Best
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ถ ้า Media Type เลือก Premium Presentation Paper Matte ใน Print Quality จะมีให ้เลือก Standard

ถ ้า Media Type เลือก Plain Paper /Bright White Paper ใน Print Quality จะมีให ้เลือก Standard
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14.เลือก Print Settings เพือ
่ ทาการตัง้ ค่าเสร็จแล ้ว

15.เลือก Print เพือ
่ พิมพ์

กด Done
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__________________________________________________________________________
16.ปรากฏหน ้า Printing
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