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วธิกีารพมิพง์าน Remote Print บน Epson iPrint ผา่น Android 

หมายเหต:ุ ในการใชง้าน Remote Print จะใชง้านไดก้บัเคร ือ่งพมิพท์ ีร่องรบัการใชง้าน Epson Connect และ

จะตอ้งไดท้ าการ Register ใหเ้คร ือ่งพมิพส์ามารถใชง้าน Epson Connect ไดแ้ลว้ 

 

1. วธิกีารลงทะเบยีนใหเ้คร ือ่งพมิพใ์ชง้าน Epson Connect 

**ใหแ้นใ่จวา่เคร ือ่งพมิพแ์ละสมารท์โฟนไดท้ าการเชือ่มตอ่เขา้กบัสญัญาณเครอืขา่ยเดยีวกนัแลว้ และเครอืขา่ย

น ัน้ สามารถออกอนิเตอรเ์นตได*้* 

 

1. เลอืกแอพพลเิคชัน่ Epson iPrint 

 

 

2. จะปรากฏชือ่เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน เลอืกทีรุ่่นเครือ่งพมิพ ์
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3. จะปรากฏหนา้ตา่ง Maintenance เลอืก Advance Settings 

 

 

4. แอพพลเิคชัน่จะแสดงขอ้มูลของเครือ่งพมิพผ่์าน Web Browser เลอืก Epson Connect Services 
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5. จะปรากฏหนา้ตา่ง Epson Connect Services เลอืก Register 

 

6. เลอืกไปที ่Accept คลกิ Next 
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7. จะปรากฏหนา้ตา่งก าลงัเชือ่มตอ่ กรุณารอซกัครู่ 

 

 

8. จะปรากฏขอ้ความแจง้วา่จะเชือ่มตอ่ไปยงัเว็บไซต ์Epson Connect เลอืก OK 
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9. จะปรากฏหนา้ตา่งใหท้ าการลงทะเบยีน Epson Connect ใหก้บัเครือ่งพมิพ ์กรอกขอ้มูลใหส้มบูรณ ์เลอืก Finish 

 

 

กรณีทีเ่คยมกีารใชง้านอเีมลเพือ่ลงทะเบยีน Epson Connect ใหก้บัเครือ่งพมิพแ์ลว้ เลอืก  

จะปรากฏหนา้ตา่งใหใ้สข่อ้มูล กรอกขอ้มูลใหส้มบูรณ ์เลอืก Add 
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10.หากลงทะเบยีนเสร็จสมบูรณ ์จะปรากฏอเีมลของเครือ่งพมิพท์ีล่งทะเบยีนแลว้ เลอืก Sign in to the User Page 

 

 

11.จะปรากฏหนา้ตา่งใหก้รอก Username และ พาสเวริด์ ทีไ่ดท้ าการลงทะเบยีน เลอืก Sign In 
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12.จะปรากฏหนา้สถานะ Epson Connect ของเครือ่งพมิพ ์เลอืก Status 

 

13.จะปรากฏชอ่งใหใ้สอ่เีมลของเครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการแกไ้ข ในทีน้ี่เปลีย่นเป็น RemotePrintTest คลกิ Apply 
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14.จะเห็นวา่อเีมลของเครือ่งพมิพจ์ะเปลีย่นเป็นคา่ทีต่ัง้คา่ไว ้
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2. วธิกีารต ัง้คา่การพมิพ ์Remote Print บน Epson iPrint 

หมายเหต:ุ กอ่นการต ัง้คา่แนะน าใหล้องตอ่สญัญาณเครอืงขา่ยของสมารท์โฟนใหเ้ชือ่มตอ่คนละเครอืขา่ยกบั

เคร ือ่งพมิพ ์หรอืลองใชส้ญัญาณโทรศพัทเ์ป็น 3G/4G  

1. เลอืกแอพพลเิคชัน่ Epson iPrint 

 

 

2. จะปรากฏชือ่เครือ่งพมิพ ์แตส่ถานะจะเป็น Communication Error 
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3. เลอืกไปทีห่ัวขอ้ Printer 

 

 

4. ในกรณีทีใ่ชเ้ป็นสญัญาณ 3G/4G จะมขีอ้ความปรากฏใหเ้ปิดการใชง้าน Wi-Fi เลอืก ยกเลกิ 
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5. จะปรากฏขอ้ความวา่ไม่พบเครือ่งพมิพ ์(เน่ืองจากเชือ่มตอ่สญัญาณเครอืขา่ยคนละตวักบัเครือ่งพมิพ)์ เลอืก Close 

 

 

6. เลอืก Remote 
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7. จะมขีอ้ความแจง้เตอืนเกีย่วกบักรณีทีใ่ชง้าน Remote Print เลอืก Yes 

 

8. จะปรากฏหนา้ตา่งใหใ้สอ่เีมลของเครือ่งพมิพ ์เลอืก Done 
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9. เมือ่ตัง้คา่เสร็จสิน้ จะกลบัมาทีห่นา้ Maintenance และสถานะเครือ่งพมิพ ์จะเป็น Ready 

 

 

10.เมือ่กดยอ้นกลบัมาทีห่นา้เมนูหลกั จะเห็นสถานะเครือ่งพมิพเ์ป็น Print remotely via internet  

 

 
 

หมายเหต:ุ การใชง้าน Remote Print ฟงักช์ ัน่ทีใ่ชง้านอาจไมร่องรบัเทา่กบัการใชง้านผา่น Epson iPrint แบบ

ผา่นเครอืขา่ยเดยีวกนักบัเคร ือ่งพมิพ ์(Local) 
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