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หมายเหต ุ

1.เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละเชือ่มตอ่สาย USB ระหวา่งเคร ือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอรก์อ่น 

2.เชือ่มตอ่สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 

วธิกีารตดิต ัง้ไดรเ์วอร ์ 

1. ใสแ่ผ่นซดีไีดรเ์วอร ์และดบัเบิล้คลกิที ่รปูแผ่นซดี ีEPSON 

   

2. ดบัเบิล้คลกิที ่โฟลเดอร ์EPSON 

 

3. ดบัเบิล้คลกิที ่ Setup Navi 
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4. จะปรากฎหนา้ตา่งดงัภาพ ตรงชอ่งคน้หาใหพ้มิพ ์L3150 และ กดคน้หา 

 

 

5. จะปรากฎหนา้ตา่งดงัภาพ คลกิที ่ Let’s get started 
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6. คลกิ  Connect 

 

 
 

7. คลกิ Download 
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8. จะไดไ้ฟลต์ดิตัง้มา ให ้ดบัเบิล้คลกิ ไฟลต์ดิต ัง้ 

 

9. จะปรากฎหนา้ตา่งดงัภาพ ดบัเบิล้คลกิที ่Install Navi 
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10. หากปรากฎหนา้ตา่งดงัภาพ คลกิ Don’t warn me when opening application on this disk image 

หลงัจากนัน้คลกิ Open  

 

11. ใส ่Password  ( หากม ี) จากนัน้คลกิ OK 
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12. คลกิ I agree to the contents of the License Agreement จากนัน้คลกิ Next 

 

13. คลกิ Next 
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14. จะปรากฏหนา้ตา่งก าลงัตดิตัง้ 

 

15. คลกิ I have finished  filling ink into the  ink tanks  หลงัจากนัน้คลกิ Next  
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16. คลกิ Next 

 

 
 

17. คลกิ Connect via wireless network (Wi-Fi) (recommended) หลงัจากนัน้คลกิ Next 
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18. แสดงหนา้ตา่งถามวา่ตอ้งการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ชือ่นีห้รอืไม่ ในตวัอย่างจะเป็น ชือ่ Test_0182  

หากใช ่คลกิ Always Allow 

 

 
 

19. จะแสดงหนา้ตา่งก าลงัเชือ่มตอ่ ดงัภาพ ใหท้ าการ กดปุ่ ม Wi-Fi                     ทีเ่ครือ่งพมิพ ์จนไฟสเีขยีวกระพรบิ 
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20. คลกิ Change 

 

 
 

21. คลกิ Yes 
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22. คลกิ IP Address Manual Configuration (Static address) 
 

 
 

23. พมิพค์า่ก าหนดของเครือ่งพมิพ ์โดยกดปุ่ มสญัลกัษณ ์        ทีเ่ครือ่งพมิพค์า้งไวอ้ย่างนอ้ย 10 วนิาท ีหรอืจนกวา่
เครือ่งจะดงึกระดาษไปพมิพ ์ดงัรปู 
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24. ในกระดาษทีพ่มิพอ์อกมาจะมขีอ้มูล IP Address/Subnet Mask/Default Gateway  
ใหน้ าขอ้มูลเหลา่นัน้ กรอกลงในหนา้ตา่ง IP Address Setting โดยตอ้งกรอกตวัเลขใหต้รงกบัขอ้มูลทีถ่กูพมิพ์
ออกมา ดงัภาพดา่นลา่ง และเมือ่กรอกเรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ Next  
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25. แสดงหนา้ตา่งก าลงัตัง้คา่การเชือ่มตอ่ 

 

 
 

26. แสดงหนา้ตา่งเครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่กบั Network เรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ Next 
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27. คลกิ OK หลงัจากนัน้ คลกิ Next 

 

 
 

28. หากตอ้งการทดสอบการพมิพค์ลกิ  Print Test Page หลงัจากนัน้ คลกิ Next 
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29. คลกิเอาเครือ่งหมายขดีถกูตรง Check for update software ออก หลงัจากนัน้คลกิ Finish 

 

 
 

30. คลกิที ่          และคลกิที ่System Preferences 
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31. คลกิที ่Printers & Scanners 

 

 
 

32. จะมเีครือ่งพมิพ ์EPSON L3150 Series แสดงขึน้มาดงัภาพ สามารถใชง้านสัง่พมิพไ์ดป้กต ิ
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33. แตห่ากไม่มชีือ่เครือ่งพมิพ ์ใหค้ลกิเครือ่งหมาย + เพือ่เพิม่เครือ่งพมิพ ์

 

34. จะปรากฎหนา้ตา่งดงัรปู คลกิเลอืกรุน่ EPSON L3150 Series Bonjour Multifunction เสร็จแลว้คลกิที ่Add  
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35. จะมเีครือ่งพมิพ ์EPSON L3150 Series แสดงขึน้มาดงัภาพ สามารถใชง้านไดป้กต ิ
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