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วธิกีารเปลีย่น Password Wi-Fi Direct ผา่น Web Browser รุน่ L3150  

หมายเหตุ: มอืถอืหรอืเคร ือ่งคอมพวิเตอรต์อ้งเชือ่มตอ่เขา้กบัสญัญาณ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพมิพก์อ่น 

**ในทีน่ ีจ้ะเป็นวธิกีารเปลีย่น Password ผา่นมอืถอื** 

1. ทีม่อืถอื เลอืกไปที ่Web Browser ทีต่อ้งการใชง้าน (ในทีน่ีใ้ชผ้่าน Firefox)  

 

 
 

2. ใสเ่ลข IP Address ของเครือ่งพมิพท์ีช่อ่ง URL ในหนา้ Web Browser 
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สามารถตรวจสอบเลข IP Address ของเครือ่งพมิพไ์ด ้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลอืกไปที ่Basic Settings 

 

 
 

 

 

 

1 
ใหใ้สก่ระดาษทีเ่ครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม 

สญัลกัษณ์         ทีเ่ครือ่งพพิ์คา้งไวอ้ย่างนอ้ย       

10 วนิาทหีรอืจนกว่าเครือ่งจะดงึกระดาษเพือ่พมิพ์ 

เครือ่งพมิพ์จะพมิพ ์Epson Status Sheet 

ออกมา สามารถด ูIP Address (Wi-Fi Direct) 
ไดท้ีหั่วขอ้ TCP/IP IPV4 
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4. เลอืกไปที ่Advance Settings 

 

 
 

5. เลอืกไปที ่Services 
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6. เลอืกไปที ่Wi-Fi Direct 

 

 
 

7. ทีห่ัวขอ้ SSID และ Password ขอ้มูลทีป่รากฏจะเป็นคา่ Password ปัจจบุันของเครือ่งพมิพ ์
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8. สามารถเปลีย่นชือ่ SSID และ Password ไดท้ีห่ัวขอ้นี ้จากนัน้กด Next 

 

 
 

9. ระบบจะแสดงชือ่ Wi-Fi Direct และ Password ทีม่กีารเปลีย่น กด OK 

 

 

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

