
 
หวัขอ้                      : วธิกีารต ัง้คา่ Wi-Fi (Router) โดยใชส้ญัญาณ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพมิพ ์
รองรบัปริน้เตอรร์ุน่         : L405, L3150,  L4150 
รองรบัระบบปฏบิตักิาร : Android 

__________________________________________________________________________ 

• สอบถามขอ้มูลการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

• เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

• www.epson.co.th 
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จุดประสงค:์ วธิกีารนีไ้วส้ าหรบัการเปลีย่นสญัญาณ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพมิพไ์ปเป็นสญัญาณ Wi-Fi ของเราเตอรท์ี่

ตอ้งการใชง้าน 

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพจ์ะตอ้งเปิดใชง้าน Wi-Fi Diretc และมอืถอืจะตอ้งเชือ่มตอ่เขา้กบัสญัญาณ Wi-Fi Direct ของ

เครือ่งพมิพก์อ่น 

1. ถา้หากตัง้คา่มอืถอืใหเ้ชือ่มตอ่เขา้กับ Wi-Fi Direct ไดแ้ลว้ระบบจะแจง้ขึน้มาวา่ No Internet Access หรอื อนิเตอรเ์น็ตอาจไม่

พรอ้มใชง้าน ดังรปู 

 

 

2. ใหเ้ปิดเว็บบราวเซอรท์ีล่กูคา้ใชง้าน ในทีน้ี่เปิดผ่าน Firefox  
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3. ใหใ้ส ่IP Address Wi-Fi Direct ของเครือ่งพมิพ์ในชอ่ง URL แลว้กดคน้หา ดังรปู 

IP Address ของ L405: 192.168.10.1 

IP Address ของ L3150, L4150 : 192.168.223.1 

ในตัวอยา่งจะใชเ้ป็นเครือ่งรุน่ L3150 เลข IP Address จงึเป็น 192.168.223.1 

 

 

4. เมื่อเขา้มาทีข่อ้มูลเครือ่งพมิพแ์ลว้ คลกิไปที ่Basic Settings 
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หวัขอ้                      : วธิกีารต ัง้คา่ Wi-Fi (Router) โดยใชส้ญัญาณ Wi-Fi Direct ของเครือ่งพมิพ ์
รองรบัปริน้เตอรร์ุน่         : L405, L3150,  L4150 
รองรบัระบบปฏบิตักิาร : Android 

__________________________________________________________________________ 

• สอบถามขอ้มูลการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
โทร.0-2685-9899 

• เวลาท าการ  : วนัจนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

• www.epson.co.th 

 
EPSON THAILAND / Mar 2019 / CS05  

3 

5. เปลีย่นจาก Basic Settings ไปเป็น Advance Settings คะ่ 

 

 

6. จะปรากฏหนา้ตา่งใหม่ขึน้มา ใหเ้ลอืกไปที ่Network Settings ดังรปู 
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7. เลอืกหัวขอ้ยอ่ยที ่Wi-Fi ดังรปู 

 

 

8. ทีแ่ท็บ Network ใหเ้ลอืกไปที ่Setup ดังรปู 
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9. ระบบจะท าการโหลดขอ้มูล กรณุารอสักครู ่

 

 

 

10. จะปรากฏชือ่สัญญาณ Wi-Fi ขึน้มาใหเ้ลอืก ใหเ้ลอืกสัญญาณ Wi-Fi ทีใ่ชง้าน (ในตัวอยา่งเลอืก Test3) และ ใหใ้ส ่Password ของ 

Wi-Fi ทีใ่ช ้ในชอ่ง Password และ Confirm Password แลว้คลกิ Next ดังรปู 

 

 
 

11. เมื่อปรากฏหนา้ตา่งใหย้นืยันการตัง้คา่ กด OK 

 

 

http://www.epson.co.th/
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12. เมื่อปรากฏหน่าตา่งดังรปู ใหร้อจนกระทัง้ไฟ Wi-Fi ทีเ่ครือ่งพมิพ์ตดิทัง้ 2 ดวง แลว้จงึคอ่ยตดิตัง้ไดรเวอรท์ีเ่ครือ่งพมิพ ์หรอืใชง้าน

พมิพ์ผา่นมอืถอือีกครัง้ 

 

 
 

หมายเหตุ: กรณีทีล่องท าตามวธิกีารเบือ้งตน้แลว้แตไ่ฟ Wi-Fi ตดิทีส่ญัลกัษณ์ Wi-Fi Direct แคด่วงเดยีว อาจเป็นไปได ้2 

กรณี ดงันี ้

1. ใส ่Password ของสญัญาณเราเตอรไ์มถู่กตอ้ง อาจตอ้งลองรเีซตเครือ่งพมิพแ์ลว้ต ัง้คา่ใหมอ่กีคร ัง้ 

2. อาจเกดิจาก Security ของอุปกรณ์เราเตอร ์แนะน าใหล้องตอ่เขา้เราเตอรต์วัอ ืน่ หรอืลองเชือ่มตอ่เขา้กบัสญัญาณ 

Hotspot มอืถอื เพือ่ดูวา่สามารถใชง้านไดห้รอืไม ่

 

วธิกีารรเีซตเครือ่งพมิพ ์

 

ส าหรบัรุน่ L405: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัรุน่L3150 และ L4150: 
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