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ขอขอบคุณท่ีซ้ือผลิตภัณฑ Brother QL-700

เราขอแนะนําใหคุณอานคูมือฉบับนีอ้ยางละเอียดกอนใชเคร่ืองพิมพ Brother QL-700 และเก็บ
คูมือฉบับนี้ไวใกลมือเพ่ือใชอางอิงในภายหลัง

เรามีบรกิารและการสนับสนุนสําหรบัลูกคาท่ีลงทะเบียนผลิตภณัฑกับเวบ็ไซตของเรา 
เราขอแนะนําใหคุณใชโอกาสนี้เพื่อลงทะเบียนกับเราโดยไปที่: 

หนาการสนับสนุนทางออนไลน 
http://solutions.brother.com/

หมายเหตุ: คุณยงัสามารถเขาสูเว็บไซดดังกลาวไดจาก หน าการลงทะเบียนผูใชทางออนไลน 
ซ่ึงจะปรากฏเมื่อส้ินสุดการติดต้ังซอฟทแวร ท ั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการบริการ
รับประกันผลิตภัณฑเราหวังวาคุณจะทําการลงทะเบียนกับเรา 
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คุณสามารถดําเนินการบํารุงรักษาตัวเคร่ืองไดตามระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม ในบาง
สภาพแวดลอมของการใชงาน คุณอาจจําเปนท่ีจะตองทําการบํารุงรักษาบอยกวาเดิม (เชน 
ในโรงงานอุตสาหกรรม) 

การบํารุงรักษาหัวพิมพ
มวน DK (กระดาษบันทึกดวยความรอน) ที่ใชกับเครื องพิมพไดรับการออกแบบมา
ใหทาํความสะอาดหวัพมิพไดโดยอตัโนมตั ิเมือ่ม วน DK ผานหวัพมิพในระหวางการ
พมิพและการปอนฉลาก หวัพมิพจะไดรบัการทาํความสะอาด

การบํารุงรักษาลูกกลิง้
วิธกีารทําความสะอาดลูกกลิ้ง โปรดใชแผนทําความสะอาดซึ่งเปนอุปกรณเสรมิ 

เมื่อคุณตองการบํารุงรักษาลูกกล้ิง โปรดเลือกใชแตแผนทําความสะอาดของ Brother เทานั้น 
หากคุณเลือกใชแผนทําความสะอาดที่ไมใชของ Brother อาจสงผลใหพ้ืนผวิของลูกกล้ิง
เปนรอย หรืออาจทําใหเกิดการทํางานที่ผิดปรกติได

1 กดปุม ON/OFF คาง ( ) เพือ่ปดเครือ่ง QL-700 

2 จับที่บริเวณดานหนาของตัวเครือ่ง 
Brother QL-700 จากนั้น ใหคุณยกฝาปด
มวน DK ขึ้นเพื่อเปด

3 นํามวน DK ออก

1 การบํารุงรักษา
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การบํารุงรักษาชองรับฉลาก
หากฉลากทาํใหเครือ่งตดิเนือ่งจากมคีราบกาว
ตดิทีช่องรบัฉลาก ใหถอดปลัก๊ออกแลวใชผา
ชุบเอธานอลหรอืไอโซโพรพิลแอลกอฮอล
เชด็ทําความสะอาด

4 ลอกกระดาษดานหลังออก  จากนั้น ใหคุณปอนขอบ  ของแผนทํา
ความสะอาด เขาไปในเครือ่งพมิพจนถึงพืน้ที่ ท ี่ลูกศรในแผนภาพทางดาน
ลางชี้อยู

• ใสแผนทําความสะอาดโดยไมลอกสวน  ออก
• ตรวจสอบวาพ้ืนผวิการพิมพของแผนทําความสะอาดหงายขึ้น

5 ปดฝาปดมวน DK และกดปุม ON/OFF ( ) เพื่อเปดเครื่องพ ิมพ Brother 
QL-700 

6 กดปุม Feed คางไวมากกวาหนึ่งวินาที
ลูกกล้ิงจะหมุน 10 ซม.
ดานที่เปนกระดาษกาวของแผนทําความสะอาด
จะนําฝุนและสิ่งสกปรกออกจากลูกกล้ิง

• หากคณุไมกดปุม Feed คางไวเกินหนึง่วนิาท ี
ลูกกล้ิงจะหมุนเพียง 8 มม.
• ท้ิงแผนทําความสะอาดหลังใชงาน

ปุม Feed

ชองรับฉลาก
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หากมีปญหาดานลางเกิดขึน้ในระหวางการใชเคร่ือง วธิีการดังตอไปนี้อาจจะสามารถแกไขปญหาได 

ปญหาชนิดตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ปญหา วิธีแกไข

เคร่ืองพิมพ QL ไมพิมพ หรือไดรับ
ขอความแจงความผิดพลาดทางการ
พิมพ

• สายไฟของตัวเครื่องหลวมหรือไม
ตรวจสอบ โดยการเสียบสายไฟของตัวเครื่องใหแนนอีกคร้ัง

• ติดตั้งมวน DK อยางถูกตองหรือไม? 
หากไมเปนเชนน้ัน ใหคุณทําการถอดมวน DK ออก พร อมท้ังทําการ     
ติดตั้งใหมอีกคร้ัง

• ตัวเครื่องมีมวน DK เหลืออยูหรือไม? 
ตรวจสอบใหแนใจวา มีมวน DK เหลืออยูเพียงพอสำหรับการพิมพ

• ฝาปดมวน DK เปดอยูหรือไม? 
ตรวจสอบใหแนใจวา ฝาปดมวน DK ปดสนิทเรียบรอย

• มคีวามผดิพลาดของเครือ่งพิมพ หรอืมคีวามผดิพลาดเกีย่วกับการสง
กระดาษหรอืไม 
ใหคุณปดเคร่ืองพิมพ Brother QL และทําการเปดเครื่องขึน้มาอีกคร้ัง 
หากคุณยังพบปญหาเดิมอยู แนะนําใหคุณติดตอศูนยบริการบราเดอรท่ี
ใกลเคียง

• หากเครื่องพิมพเช่ือมตอโดยใชฮับ USB ใหพยายามเชื่อมตอ
เคร่ืองพิมพเขากับ PC โดยตรง ถาไม ลองเช่ือมต อดวยพอรท USB อ่ืน

ปุมเปด/ปดเคร่ืองไมสวาง
• เสียบปลั๊กพลังงานแนนหรือไม? 
ตรวจสอบวาเสียบปลั๊กพลังงานแนนหรือไม ถาแน น ใหลองเสียบกับ
เตาเสียบบนผนังตัวอ่ืน

ฉลากท่ีพิมพมีเสนสีท่ีไมตองการ 
หรือมีคุณภาพตัวอักษรต่ํา 
หรือฉลากไมปอนอยางถูกตอง

• หัวพิมพหรือลูกกลิ้งสกปรกหรือไม?  
แมวาหัวพิมพจะยังคงสะอาดอยูจากการใชงานแบบธรรมดา แตสิ่ง
สกปรกหรือฝุนจากลูกกลิ้งอาจจะมาติดท่ีหัวพิมพได ในกรณีดังกลาว 
ใหทําความสะอาดลูกกลิ้ง
โปรดดูท่ี  "การบํารุงรักษาลูกกลิ้ง" ในหนา 2

มีขอความแจงเตือนความผิดพลาด
การสงขอมูลปรากฏขึน้บน PC

• เลือกพอรทถูกตองหรือไม? 
ตรวจสอบวาไดเลือกพอรทที่ถูกตองจากในรายการ 
"พิมพไปยังพอรทตอไปน้ี" ในกลองไดอะล็อกคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ

• เคร่ืองพิมพ QL อยูในโหมดทําความเย็นหรือไม (ดวงไฟ STATUS 
กระพริบเปนสีสม)? 
รอจนดวงไฟ STATUS หยุดกระพริบแลวลองพิมพอีกคร้ัง

ฉลากติดอยูกับคัตเตอร • แนะนําใหคุณติดตอศนูยบริการบราเดอรท่ีใกลเคียง

ฉลากไมออกมาจากเครื่องหลังจาก
พิมพ

• ตรวจสอบวาไมมอีะไรขวางเสนทางการออกจากเครื องของฉลาก
• ตรวจสอบวามวน DK ไดตั้งคาอยางถูกตองโดยการถอดมวน DK 
แลวติดตั้งใหม

• ตรวจสอบวาฝาปดมวน DK ปดสนิทหรือไม

คุณภาพการพิมพไมดี

• มีฝุน หรือสิ่งสกปรกติดอยูท่ีลูกกลิ้ง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหลูกกลิ้ง
ไมสามารถหมนุไดอิสระหรือไม?
ใหคุณทําความสะอาดลูกกลิ้งโดยใชแผนทําความสะอาด (มีจําหนาย
แยก) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ  "การบํารุงรักษา
ลูกกลิ้ง"หนา 2

หลงัจากการเปลีย่นมวนในขณะทีเ่ปด
ใชคณุสมบตั ิAdd-In ระบบจะไม
อัพเดตรูปแบบเลยเอาต

• ปด P-touch Editor เพ่ือออกจาก Add-In แลวเปด Add-In อีกครั้ง

ไมมีไอคอน P-touch Add-In ใน 
Microsoft® Word

• เปด Microsoft® Word จาก Microsoft® Outlook® หรือไม?
• เลือก Microsoft® Word เปนตัวแกไขเริ่มตนของ Microsoft® 

Outlook® หรือไม? 
เน่ืองจากขอจํากัดของโปรแกรม Microsoft® Word Add-In 
จะไมทํางานในการตั้งคาดานบน ปด Microsoft® Outlook® และ 
รีสตารท Microsoft® Word

2 การแกไขปญหา
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คัตเตอรผิดพลาด

• หากมคีวามผดิพลาดคตัเตอรเกิดขึน้ ใหปดฝาครอบมวน DK แลวกดปุม 
ON/OFF คัตเตอรจะเลื่อนกลับสูตําแหนงธรรมดาแลวป ิดเครื่องพิมพ
โดยอัตโนมัติ หลังจากปดเคร่ืองแลว ใหตรวจสอบชองนําฉลากออก
และนํากระดาษที่ติดออกจากเครื่อง 

บารโคดท่ีพิมพไมสามารถอานได

• กําหนดฉลากใหเปนแนวตั้งกับหัวพิมพตามภาพดานลาง

• สแกนเนอรบางชนิดจะไมสามารถอานบารโคดได ลองใชสแกนเนอร
เคร่ืองอ่ืน

• เราขอแนะนําใหพิมพบารโคดโดยตั้งคาตัวเลือกคุณภาพการพิมพเปน 
"ใหความสําคญัตอคุณภาพการพิมพ"

Windows® XP:
วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพการพิมพ เปดคุณสมบัติการพิมพโดยไปที่ 
[คอนโทรลพาแนล] - [เคร่ืองพิมพและฮารดแวรอ่ืนๆ] - 
[เคร่ืองพิมพและแฟกซ] คลกิขวาทีเ่คร่ืองพิมพ ท่ีตองการเปลีย่นการตัง้คา 
แลวเลอืก [คณุสมบตั]ิ แลวคลกิ [รายการโปรดการพมิพ...] ในแทบ็ [ท่ัวไป]

Windows Vista®:
วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพการพิมพ เปดคุณสมบัติการพิมพโดยไปที่ 
[คอนโทรลพาแนล] - [เคร่ืองพิมพและเสียง] - [เคร่ืองพิมพ] คลิกขวาที่
เคร่ืองพิมพท่ีตองการเปลี่ยนการตั้งคา แลวเลือก [คุณสมบตัิ] แลวคลิก 
[รายการโปรดการพิมพ...] ในแท็บ [ท่ัวไป]

Windows® 7:
วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพการพิมพ เปดคุณสมบัติการพิมพโดยไปที่ 

 - [อุปกรณและเครือ่งพิมพ] คลกิขวาทีเ่คร่ืองพิมพท่ีตองการเปลีย่น
การตัง้คา แลวเลอืก [คณุสมบตัเิคร่ืองพิมพ] แลวคลกิ [รายการโปรด...] 
ในแท็บ [ท่ัวไป]

Mac OS X 10.4.11 - 10.7:
วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกคุณภาพการพิมพ ใหเปดกลองไดอะล็อกการพิมพ
แลวเลือก "พ้ืนฐาน" จากเมนูปอบอัพตัวเลือกการพ ิมพ

หลงัจากออกจาก P-touch Editor Lite 
ฉันจะทําการรีสตารทโปรแกรมใหม
ในระหวางที่ยังเปดเคร่ืองพิมพอยู
หรือไม?

มีวิธีการรีสตารทอยูสามวิธี ดําเนินการวิธกีารใดวิธีการหนึ่งดังตอไปน้ี
• ปดเคร่ืองพิมพ QL แลวเปดอีกคร้ัง
• ถอดสาย USB ออกแลวเสียบอีกคร้ังในระหวางที่ยังเปดเคร่ืองพิมพ
• เปดใช P-touch Editor Lite จาก My Computer

ฉันตองการจะรีเซต็เครื่องพิมพ

กดปุม CUT คางในระหวางที่กดปุม ON/OFF คางเมื่อปดเคร่ือง 
เมื่อดวงไฟ Editor Lite เร่ิมกระพริบ และดวงไฟ STATUS ติดขึ้นเปนสี
สม กดปุม CUT หกครั้งในระหวางที่ยังคงกดปุม ON/OFF คางอยู 
เคร่ืองจะกลับสูการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน

ปญหา วิธีแกไข

หัวพิมพ

ชองนําฉลากออก

ทิศทางการพิมพ 
ที่เหมาะสม
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รายละเอยีดผลิตภณัฑ

สภาพแวดลอมการทํางาน

รายการ รายละเอียดทางเทคนิค
สวนแสดงผล ดวงไฟ Editor Lite (เขยีว) ดวงไฟ STATUS (เขียว สม แดง)

พิมพ

วิธีการพิมพ การพิมพดวยความรอนโดยตรงผานทางหัวพิมพความรอน

ความเร็วการพมิพ สูงสุด 150 มม./วินาที, สูงสุด 93 ฉลาก/นาที (ฉลากที่อยู มาตรฐาน) 
(เมื่อเช่ือมตอกับ PC และใชงาน P-touch Editor)

หัวพิมพ 300 dpi/720 จุด

ความกวาง
การพิมพสูงสุด 59 มม.

ความยาว
การพิมพสูงสุด 1 ม.

ความยาว
การพิมพต่ําสุด 12.7 มม.

คัตเตอร คัตเตอรทนทานแบบอตัโนมัติ

ปุม ปุม ON/OFF ( ) ปุม Editor Lite ปุม FEED ปุม CUT

อินเทอรเฟซ USB

การจายพลังงาน 220 - 240 V AC 50/60Hz 1.1 A

ขนาด (ก x ล x ส) 128 มม. x 221 มม. x 153 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 1.1 กก. (ไมรวมมวน DK)

รายการ รายละเอียดทางเทคนิค

OS
Windows® Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7

Macintosh Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (ใชกับ P-touch Editor 5.x เทาน้ัน)

ฮารดดิสก
Windows® พ้ืนที่ดิสก 70 MB หรือมากกวา

Macintosh พ้ืนที่ดิสก 100 MB หรือมากกวา

หนวยความจาํ

Windows®
Windows® XP: 128 MB หรือมากกวา
Windows Vista®: 512 MB หรือมากกวา
Windows® 7: 1 GB (32-bit) หรือ 2 GB (64-bit) ขึน้ไป

Macintosh

Mac OS X 10.4.11: 256 MB หรือมากกวา
Mac OS X 10.5.x: 512 MB หรือมากกวา
Mac OS X 10.6: 1 GB หรือมากกวา
Mac OS X 10.7: 2 GB หรือมากกวา 

อ่ืน ๆ ไดรฟ CD-ROM

อุณหภมูิการทํางาน 10°C ถึง 35°C

ความช้ืนการทํางาน 20% ถึง 80% (โดยไมมีการควบแนน)

3 รายละเอียดผลิตภัณฑหลัก
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