
เครือ่งพมิพ ์Brother QL-700 มมีว้นเทปทีม่ากบั 
การใชเ้ครือ่งครัง้แรกสองชนดิ:
• มว้นเทปฉลากทีอ่ยูม่าตรฐาน (100แผน่)
• มว้นเทปความยาวตอ่เนือ่ง (62 มม. X 8 ม.)

คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย
QL-700

ขอ้ควรระวงัท ัว่ๆ ไป
 ■ ตวัเครือ่ง

• ผลติภณัฑน์ีเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามเทีย่งตรงแมน่ย�า อยา่ท�าผลติภณัฑต์ก กระแทก หรอืสรา้งความเสยีหายใหแ้กต่วัเครือ่ง
• อยา่ยกตวัเครือ่งโดยจับทีฝ่าปิดมว้น DK ฝาปิดอาจจะเปิดออกและท�าใหเ้ครือ่งตกและเสยีหายได ้
• อยา่สอดใสส่ ิง่ใดๆ หรอืน�าสิง่ใดๆ ไปกดีขวางชอ่งน�าฉลากออกหรอืพอรท์ USB
• ใชแ้ตส่ายอนิเทอรเ์ฟซ (สาย USB) ทีใ่หม้ากบัตวัเครือ่ง
• เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานานๆ ใหถ้อดมว้น DK ออกจากตวัเครือ่ง
• อยา่พยายามทีจ่ะพมิพฉ์ลากในขณะทีเ่ปิดฝาปิดมว้น DK

 ■ สายไฟ
• คณุควรวางเครือ่งไวใ้นต�าแหน่งทีใ่กลก้บัเตา้เสยีบไฟฟ้าทีผ่นังซึง่เขา้ถงึไดง้า่ย

 ■ มว้น DK (ฉลาก DK และเทป DK)
• ใชแ้ตอ่ปุกรณเ์สรมิและผลติภณัฑข์องแทจ้าก Brother เทา่นัน้ (ผลติภณัฑท์ีม่เีครือ่งหมาย , ) อยา่ใชผ้ลติภณัฑห์รอื 

อปุกรณเ์สรมิของปลอม
• หากตดิฉลากกบัพืน้ผวิทีส่กปรก หรอืมคีราบมนั ฉลากอาจจะหลดุลอกหลดุไดง้า่ย กอ่นตดิฉลาก ควรจะท�าความสะอาด 

พืน้ผวิทีจ่ะตดิฉลากเสยีกอ่น
• มว้น DK ใชก้ระดาษความรอ้นหรอืฟิลม์ทีอ่าจจะมสีซีดีจางลงหรอืหลดุลอกไดห้ากถกูแสงอลัตรา้ไวโอเล็ต ลม หรอืฝน
• อยา่ใหม้ว้น DK ถกูแสงแดด อณุหภมูสิงู ความชืน้สงู หรอืฝุ่ นโดยตรง จัดเกบ็ในทีท่ีเ่ย็นและมดื ใชม้ว้น DK โดยเร็วหลงัจาก 

ทีเ่ปิดบรรจภุณัฑ์
• การใชน้ิว้ของหรอืโลหะขดูพืน้ผวิของฉลากทีพ่มิพ ์หรอืใชม้อืเปียกน�้าหรอืเหงือ่สมัผัสกบัพืน้ผวิทีพ่มิพอ์าจจะท�าใหส้เีพีย้นหรอืจางได ้
• อยา่ตดิฉลากบนตวัคน สตัว ์หรอืพชื นอกจากนี ้อยา่ตดิฉลากบนทรัพยส์นิสาธารณะหรอืทรัพยส์นิสว่นตวัโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
• เนือ่งจากสว่นปลายของมว้น DK นัน้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ไมใ่หต้ดิกบัแกนมว้นฉลาก ฉลากแผน่สดุทา้ยอาจจะไมถ่กูตดั 

อยา่งเหมาะสม ในกรณีดงักลา่ว ใหน้�าฉลากออก ใสม่ว้น DK มว้นใหมแ่ลว้พมิพฉ์ลากแผน่สดุทา้ยอกีครัง้
หมายเหต:ุ เพือ่ชดเชยปัญหาดงักลา่ว จ�านวนฉลาก DK ในมว้น DK แตล่ะมว้นจงึอาจจะมมีากกวา่ทีร่ะบไุวบ้นบรรจภุณัฑ์

• เมือ่ลอกฉลากออกจากพืน้ผวิทีต่ดิ อาจจะมฉีลากบางสว่นหลงเหลอือยู่
• กอ่นการใชฉ้ลาก CD/DVD โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามค�าแนะน�าในคูม่อืการใชง้านของเครือ่งเลน่ CD/DVD  

เกีย่วกบัการตดิฉลาก CD/DVD
• อยา่ใชฉ้ลาก CD/DVD ในเครือ่งเลน่ CD/DVD แบบดดูเขา้ เชน่ เครือ่งเลน่ CD ภายในรถยนตซ์ึง่ CD จะถกูดดูเขา้ไปในชอ่ง 

รับของเครือ่งเลน่ CD
• เมือ่ตดิฉลากบน CD/DVD แลว้ อยา่ดงึฉลากออกจาก CD/DVD เนือ่งจากชัน้บางๆ บนพืน้ผวิอาจหลดุลอกออกและท�าให ้

ดสิกเ์สยีหายได ้
• อยา่ตดิฉลาก CD/DVD เขา้กบัแผน่ CD/DVD ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชก้บัเครือ่งพมิพแ์บบองิคเ์จ็ต เนือ่งจากฉลากอาจหลดุออกจาก 

แผน่ดสิกไ์ดง้า่ยและการใชแ้ผน่ดสิกท์ีฉ่ลากหลดุออกจากท�าใหข้อ้มลูเสยีหายหรอืสญูหายได ้
• เมือ่ตดิฉลาก CD/DVD ใหใ้ชต้วัตดิทีใ่หม้ากบัมว้นฉลาก CD/DVD การไมก่ระท�าการดงักลา่วอาจท�าใหเ้ครือ่งเลน่ CD/DVD 

เสยีหายได ้
• ผูใ้ชจ้ะเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การตดิฉลาก CD/DVD แตเ่พยีงผูเ้ดยีว Brother ไมข่อรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืการ 

สญูเสยีขอ้มลูโดยการใชฉ้ลาก CD/DVD อยา่งไมเ่หมาะสม
• ระวงัอยา่ท�ามว้น DK ตก
• มว้น DK ใชก้ระดาษความรอ้นและฟิลม์ความรอ้น ทัง้ฉลากและการพมิพอ์าจจะจางลงไดห้ากโดนความรอ้นและแสงแดด  

อยา่ใชม้ว้น DK ในการตดิตัง้ภายนอกอาคารทีต่อ้งการความคงทน
• ขึน้อยูก่บัพืน้ที ่วสัด ุและเงือ่นไขสิง่แวดลอ้ม ฉลากอาจจะลอกหลดุหรอืไมส่ามารถจะลอกได ้หรอืสขีองฉลากอาจจะเพีย้น 

หรอืตดิกบัสิง่อืน่ๆ ได ้กอ่นตดิฉลาก โปรดตรวจสอบเงือ่นไขสิง่แวดลอ้มและวสัด ุทดสอบฉลากโดยการตดิฉลากชิน้เล็กๆ  

ไปยงัพืน้ทีเ่ล็กๆ ของพืน้ผวิทีต่อ้งการ

 ■ CD-ROM และซอฟตแ์วร ์
• อยา่ให ้CD-ROM เป็นรอยหรอืเกบ็ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งูหรอืต�า่
• อยา่วางของหนักไวบ้น CD-ROM หรอืใชแ้รงกดบน CD-ROM
• ซอฟตแ์วรท์ีอ่ยูใ่น CD-ROM นัน้มจีดุประสงคเ์พือ่ใชก้บัผลติภณัฑน์ีเ้ทา่นัน้ โปรดดรูายละเอยีดไดใ้นลขิสทิธิใ์น CD-ROM 

สามารถตดิตัง้ซอฟตแ์วรน์ีไ้วใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรห์ลายๆ เครือ่งเพือ่ใชง้านในส�านักงาน ฯลฯ ได ้

เร ิม่ทีน่ ี่

1 แกะบรรจภุณัฑ ์QL-700 และตรวจสอบสว่นประกอบ
ตรวจสอบวา่ในบรรจภุณัฑม์สี ิง่ตา่งๆ เหลา่นีห้รอืไมก่อ่นใชง้านเครือ่งพมิพ ์
หากมรีายการเหลา่นีไ้มค่รบถว้น หรอืมรีายการใดเสยีหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทน Brother ของคณุ

รายละเอยีดเกีย่วกบัสว่นประกอบตา่งๆ 
(เครือ่งพมิพห์ลกั)

 ■ ดา้นหนา้  ■ ดา้นหลงัฝาปิดม้วน DK

ดวงไฟ 
FEED

ปุ่ม 
CUT

ปุ่ม 
Editor Lite

ปุ่ม 
ON/OFF

ดวงไฟ 
STATUS

ดวงไฟ 
Editor Lite

QL-700 สาย USB คูม่อืการตดิตัง้อยา่งรวดเร็ว คูม่อืการใชง้านเทปและฉลาก DK

การจัดท�าเอกสาร/การตดิตัง้ 
CD-ROM

สายไฟฟ้า AC

ปลั๊กอาจจะแตกตา่งกนั 
ไปตามแตล่ะประเทศ 

มว้น DK (มว้นเทปทีม่ากบัการใชเ้ครือ่งครัง้แรก)

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั
โปรดอา่นค�าแนะน�าเหลา่นีใ้หเ้ขา้ใจและบนัทกึไวเ้พือ่อา้งองิในภายหลงั ปฏบิตัติามค�าเตอืนและค�าแนะน�าทีอ่ยูบ่น 
ผลติภณัฑ์

ค�าเตอืน แสดงวา่อาจจะมอีนัตรายในกรณีทีใ่ชง้านผลติภณัฑโ์ดยไมด่�าเนนิการตามค�าเตอืน 
และค�าแนะน�าโดยอาจเป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บรา้ยแรงได ้

ขอ้ควรระวงั
แสดงวา่อาจจะมอีนัตรายในกรณีทีใ่ชง้านผลติภณัฑโ์ดยไมด่�าเนนิการตามค�าเตอืนและ 
ค�าแนะน�าโดยอาจเป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืปานกลาง และ/หรอื 
ทรัพยส์นิเสยีหายได ้

เครือ่งหมายทีใ่ชส้�าหรับผลติภณัฑใ์นคูม่อืฉบบันีจ้ะมดีงัตอ่ไปนี:้

ไมอ่นุญาตใหก้ระท�า อยา่แกะหรอืรือ้ผลติภณัฑน์ี้

อยา่ใหน้�้ากระเด็นใสผ่ลติภณัฑ ์หรอือยา่ 
จุม่ผลติภณัฑล์งในน�้า

อยา่สมัผัสชิน้สว่นทีก่�าหนดของผลติภณัฑ์

การด�าเนนิการทีจ่�าเป็นตอ้งกระท�า ถอดปลั๊ก

เตอืนวา่อาจจะมโีอกาสไฟฟ้าดดูได ้

 ■ วธิกีารใชเ้ครือ่งอยา่งปลอดภยั

 ค�าเตอืน
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืความเสยีหายอืน่ๆ

 ■ ตวัเครือ่ง
ทิง้ถงุพลาสตกิอยา่งเหมาะสมและเกบ็ใหพ้น้มอื 
เด็กและทารก อยา่เลน่หรอืน�าถงุพลาสตกิมาครอบ 
สว่นใดสว่นหนึง่ของรา่งกาย

ถอดสายไฟออกในทนัทแีละหยดุใชเ้ครือ่งหากคณุ 
สงัเกตไดว้า่มกีลิน่ ความรอ้น ควนั สลีอก การ 
เปลีย่นรปู หรอืสิง่ทีไ่มป่กตใินระหวา่งการใชเ้ครือ่ง

อยา่แกะหรอืรือ้ตวัเครือ่ง เพือ่การตรวจสอบ  
ปรับแตง่ และซอ่มแซมเครือ่ง โปรดตดิตอ่รา้นคา้ 
ทีค่ณุซือ้เครือ่งมาหรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บ 
อนุญาตในพืน้ทีข่องคณุ

อยา่ท�าผลติภณัฑต์ก กระแทก หรอืสรา้งความ 
เสยีหายใหแ้กต่วัเครือ่ง

อยา่ใหเ้ครือ่งโดนของเหลวทกุชนดิ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเครือ่งและถอดสายไฟ 
จากเตา้เสยีบทีผ่นังกอ่นทีจ่ะท�าความสะอาดเครือ่ง  
การไมก่ระท�าการดงักลา่วอาจท�าใหถ้กูไฟดดูหรอื 
เกดิไฟไหมไ้ด ้

อยา่ใชเ้ครือ่งทีม่สี ิง่แปลกปลอมอยูข่า้งใน อยา่น�าสิง่ที ่

เป็นโลหะ เชน่คลบิหนบีกระดาษ หรอืลวดเย็บ 
กระดาษเขา้ไปในเครือ่ง หากมนี�้าหรอืสิง่แปลกปลอม 
อืน่ๆ เขา้เครือ่ง ใหถ้อดสายไฟออกจากเตา้เสยีบที ่
ผนังและน�าสิง่แปลกปลอมออก หากจ�าเป็น ใหต้ดิตอ่ 
รา้นคา้ทีค่ณุซือ้เครือ่งมาหรอืตดิตอ่ตวัแทนบรกิารที ่
ไดรั้บอนุญาตในพืน้ทีข่องคณุณ

เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟไหมห้รอืไฟดดู โปรดอยา่ 
แกะหรอืรือ้เครือ่ง หรอืใหเ้ครือ่งเปียก

อยา่ใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ แอลกอฮอล ์ 
หรอืสารท�าละลายอืน่ๆ เพือ่ท�าความสะอาดเครือ่ง 

เนือ่งจากอาจท�าใหพ้ืน้ผวิของตวัเครือ่งเสยีหายได ้ 
ใหใ้ชผ้า้แหง้และนุ่มเพือ่ท�าความสะอาดเครือ่ง

อยา่วางของหนักหรอืของทีม่นี�้าไวท้ีด่า้นบนของ 
เครือ่ง หากมนี�้าหรอืสิง่แปลกปลอมเขา้เครือ่ง โปรด 
ตดิตอ่รา้นคา้ทีค่ณุซือ้เครือ่งมาหรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตในพืน้ทีข่องคณุ หากคณุใชง้าน 
เครือ่งทีม่นี�้าหรอืสิง่แปลกปลอมเขา้เครือ่งตอ่ไป  
เครือ่งอาจจะเสยีหรอือาจเป็นสาเหตขุองการ 
บาดเจ็บได ้

อยา่วางเครือ่งไวใ้นพืน้ทีท่ีอ่าจจะเปียกได ้เชน่  
ครัว หอ้งอาบน�้า หรอืใกลเ้ครือ่งสรา้งความชืน้  
การกระท�าการดงักลา่วอาจท�าใหถ้กูไฟดดูหรอื 
เกดิไฟไหมไ้ด ้

อยา่ใหส้ารท�าละลาย (เบนซนิ ทนิเนอรผ์สมส ีน�้ายา 
ลา้งเล็บ น�้ายาดบักลิน่ ฯลฯ) สมัผัสกบัเครือ่งและ 
สายไฟทีเ่ชือ่มตอ่ การกระท�าการดงักลา่วอาจจะท�าให ้
อปุกรณห์ลดุลอกหรอืละลาย ซึง่อาจจะเป็นสาเหต ุ
ของไฟฟ้าดดูหรอืไฟไหมไ้ด ้

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืความเสยีหายอืน่ๆ

 ■ สายไฟ
ใชแ้ตแ่หลง่พลงังานทีอ่นุญาตใหใ้ชก้บั 
เครือ่งเทา่นัน้ (220 - 240V AC)

ใชแ้ตส่ายไฟทีใ่หม้ากบัเครือ่งเทา่นัน้

อยา่จับสายไฟหรอืปลั๊กหากมอืของคณุเปียก

อยา่ใชง้านเตา้เสยีบบนผนังหนักเกนิไป 
โดยการเสยีบอปุกรณห์ลายชิน้เกนิไป และอยา่ 
เสยีบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้เสยีบบนผนังทีเ่สยีหาย

อยา่ตดั สรา้งความเสยีหาย ตดัแปลง  
หรอืวางของหนักทบัสายไฟ

ถอดสายไฟฟ้าออกจากเตา้เสยีบบนผนังและท�า 
ความสะอาดฐานขัว้และพืน้ทีร่ะหวา่งขัว้ หากคณุมเีสยีบ 
ปลั๊กไฟทิง้ไวท้ีเ่ตา้เสยีบบนผนังเป็นเวลานานๆ  
จะมฝีุ่ นสะสมทีฐ่านของขัว้ปลั๊ก ซึง่อาจท�าใหเ้กดิ 
การลดัวงจรและเกดิเพลงิไหมไ้ด ้

อยา่ใชส้ายไฟทีช่�ารดุ

ตรวจสอบวา่สายไฟนัน้เสยีบเขา้ 
เตา้เสยีบบนผนังอยา่งแน่นหนา

เมือ่ถอดปลั๊กไฟ อยา่ใชว้ธิกีารดงึทีส่ายไฟการ 
กระท�าการดงักลา่วอาจท�าใหถ้กูไฟดดูหรอืเกดิ 
ไฟไหมไ้ด ้

อยา่บดิ หกั หรอืท�าใหส้ายไฟช�ารดุดว้ยวธิกีารใดๆ  
เนือ่งจากอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าดดู ไฟไหม ้หรอืท�า 
ใหเ้ครือ่งท�างานผดิปกตไิด ้

 ขอ้ควรระวงั
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืความเสยีหายอืน่ๆ

 ■ ตวัเครือ่ง
เครือ่งอาจจะท�างานผดิพลาดหากวางไวใ้กลโ้ทรทศัน ์วทิย ุฯลฯ  
อยา่ใชเ้ครือ่งใกลก้บัสิง่ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิคลืน่แมเ่หล็กรบกวน
โปรดระวงัอยา่งใหเ้ด็กเล็กสอดนิว้มอืเขา้ไปในสว่นทีเ่คลือ่นไหวไดห้รอืชอ่งตา่งๆ ของตวัเครือ่ง

ควรวางเครือ่งไวใ้กล ้ๆ  กบัเตา้เสยีบไฟฟ้าบนผนังและเขา้ถงึไดง้า่ย

อยา่สมัผัสคตัเตอร ์เนือ่งจากอาจท�าใหบ้าดเจ็บได ้

อยา่วางเครือ่งไวใ้นบรเิวณทีถ่กูแสงแดดโดยตรง ใกลเ้ครือ่งท�าความรอ้นหรอืสิง่ทีม่คีวามรอ้น หรอืพืน้ทีท่ีม่ ี
อณุหภมูสิงูมากหรอืต�า่มาก บรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู หรอืบรเิวณทีม่ฝีุ่ นมาก เนือ่งจากอาจท�าใหเ้ครือ่งท�างานผดิปกตไิด ้
อยา่ยกตวัเครือ่งโดยจับทีฝ่าปิดมว้น DK ฝาปิดอาจจะเปิดออกและท�าใหเ้ครือ่งตกและเสยีหายได ้

อยา่ยกเครือ่งดว้ยมอืเพยีงขา้งเดยีว เครือ่งอาจจะหลดุออกจากมอืของคณุได ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบสายและอปุกรณเ์สรมิอยา่งถกูทศิทางและถกูวธิ ีนอกจากนี ้โปรดใชแ้ตส่าย 
และอปุกรณเ์สรมิทีก่�าหนดเทา่นัน้ การไมก่ระท�าการดงักลา่วอาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเกดิการบาดเจ็บได ้ 
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในคูม่อืเพือ่ตดิตัง้อปุกรณอ์ยา่งเหมาะสมม

 ■ สายไฟ
หากไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งเป็นเวลานานๆ โปรดถอดปลั๊กออกจากเตา้เสยีบบนผนัง 

 ■ คตัเตอร์
อยา่สมัผัสใบมดีของคตัเตอร์

อยา่เปิดฝาปิดดา้นบนในขณะทีค่ตัเตอรท์�างาน

 ■ การตดิต ัง้/การจดัเก็บ
วางเครือ่งไวบ้นพืน้ผวิทีเ่รยีบและมัน่คง เชน่ โตะ๊

อยา่วางของหนักไวด้า้นบนของเครือ่ง

กอ่นใชเ้ครือ่งเป็นครัง้แรก โปรดอา่นคูม่อืการ 
ตดิตัง้อยา่งรวดเร็วกอ่นตดิตัง้เครือ่งของคณุ 
หากตอ้งการดคููม่อืการตดิตัง้อยา่งรวดเร็วในภาษาอืน่ๆ โปรดไปที ่support.brother.comD0183Z001

ขอ้มลูท ัว่ๆ ไป
 ■ การเรยีบเรยีงและเผยแพรข่อ้มลู

คูม่อืชดุนีเ้รยีบเรยีงและเผยแพรเ่พือ่ครอบคลมุรายละเอยีดและสว่นประกอบทาง 
เทคนคิของผลติภณัฑภ์ายใตก้ารก�ากบัดแูลของ Brother Industries, Ltd.
เนือ้หาในคูม่อืนีแ้ละรายละเอยีดทางเทคนคิของผลติภณัฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง 
ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
Brother สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้เกีย่วกบั 
รายละเอยีดทางเทคนคิและเนือ้หาทีร่ะบ ุและไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด  
ๆ (รวมทัง้ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง) ทีเ่กดิขึน้จากการยดึถอืเนือ้หาที ่
น�าเสนอ รวมทัง้ขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
เผยแพร ่ภาพหนา้จอในคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามระบบปฏบิตักิารหรอื 
เครือ่งพมิพท์ีค่ณุใช ้

 ■ เครือ่งหมายการคา้
Microsoft, Windows Vista, Windows Server และ Windows เป็นเครือ่งหมาย 
การคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Cor. ในสหรัฐฯ และ/ 
หรอืประเทศอืน่
Apple, Macintosh และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีน 
ในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่
ชือ่ซอฟตแ์วรห์รอืผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นเอกสารนีเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้หรอื 
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิทผูพั้ฒนา
ชือ่ซอฟตแ์วรข์องแตล่ะบรษัิททีก่ลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงสทิธิใ์ชง้าน 
ซอฟตแ์วรเ์ฉพาะส�าหรับซอฟตแ์วรก์รรมสทิธิแ์ตล่ะตวั
แบรนดแ์ละชือ่ผลติภณัฑอ์ืน่ทัง้หมดทีก่ลา่วถงึในคูม่อืการตดิตัง้อยา่งรวดเร็วฉบบั 
นีเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอืเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทที ่
เกีย่วขอ้ง

 ■ สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นคูม่อืฉบบันี้
สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นคูม่อืนีม้ดีงันี้

สญัลกัษณน์ีแ้สดงขอ้มลูหรอืค�าแนะน�าทีค่วรปฏบิตัติาม การละเลยอาจ 
ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บ ความเสยีหาย หรอืการท�างานผดิพลาดได ้

สญัลกัษณน์ีใ้ชแ้สดงขอ้มลูหรอืค�าแนะน�าเพือ่ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจมาก 
ขึน้และใชเ้ครือ่งพมิพไ์ดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

 ไทย / Tiếng Việt

2 เชือ่มตอ่กบัแหลง่พลงังาน   
เชือ่มตอ่สาย 
ไฟฟ้าเขา้กบั QL-700 
แลว้เสยีบเขา้กบั 
เตา้เสยีบทีผ่นัง

ปลั๊กอาจจะแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละประเทศ

3 ตดิต ัง้มว้น DK

3-1 

กดปุ่ ม ON/OFF คา้ง ( ) เพือ่ปิดเครือ่ง  
QL-700 กดดา้นหนา้ของตวัเครือ่ง Brother 
QL-700 แลว้ยกฝาปิดมว้น DK ขึน้แรงๆ  
เพือ่เปิด

3-2
ใสแ่กนมว้นลงไปในชอ่งน�าแกน 
มว้นภายในชอ่งใสม่ว้น DK

 ส ิง่ส�าคญั
• ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ขาแกนมว้นดา้นขวา 

เกีย่วกบัตวัน�าแกนมว้นอยา่งแนน่หนา
• ใสแ่กนมว้นพรอ้มดว้ยมว้น DK เขา้ไป 

ในชอ่งน�าแกนมว้นทางดา้นขวาของ 
เครือ่ง Brother QL-700

3-3
ดนัสว่นปลายของมว้น DK เขา้ 
ไปในรจูนตรงกบับรเิวณทีแ่สดง 
ไวท้างดา้นขวา

 ส ิง่ส�าคญั
จดัสว่นปลายของมว้นใหต้รงกบัขอบ 
ดา้นบนขวาของชอ่งน�าฉลากออก

3-4
ปิดฝาปิดมว้น DK

 ส ิง่ส�าคญั
เมือ่คณุกดปุ่ ม ON/OFF ( ) เพือ่เปิดเครือ่ง 
Brother QL-700 สว่นปลายของฉลากไดคทั 
DK เลือ่นเขา้ทีโ่ดยอตัโนมตั ิ

4 เชือ่มตอ่สาย USB และเปิด P-touch Editor Lite

ความหมายของดวงไฟ STATUS
ดวงไฟ STATUS ของเครือ่งพมิพ ์Brother QL จะแสดงสภาพการท�างานในปัจจบุนั

วธิกีารยกเลกิการเชือ่มตอ่ QL-700
เมือ่ใช ้Windows®:
1. ออกจาก P-touch Editor Lite โดยการคลกิที ่   

ทีด่า้นบนขวาของหนา้ตา่ง
2. วธิกีารยกเลกิการเชือ่มตอ่ QL-700 ใหค้ลกิทีไ่อคอนบน 

ทาสกบ์ารข์องคอมพวิเตอร ์( ,  หรอื )
3. คลกิ Safely remove USB Mass Storage Device

4. เมือ่มขีอ้ความแจง้วา่สามารถถอดอปุกรณไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
ใหปิ้ดเครือ่ง QL-700 แลว้ถอดสาย USB ออก

เมือ่ใช ้Macintosh:
1. เลอืก [QL-700] ทีเ่ดสกท็์อป แลว้ด�าเนนิการวธิกีาร 

ดงัตอ่ไปนีว้ธิใีดวธิหีนึง่:

• เลอืก [ออก] จากเมนูคอนเท็กซ์

• ลากไปไวใ้นถงัขยะ
2. เมือ่มขีอ้ความแจง้วา่สามารถถอดอปุกรณไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 

ใหปิ้ดเครือ่ง QL-700 แลว้ถอดสาย USB ออก

การตดิต ัง้ P-touch Editor 5.0 และไดรฟ์เวอรเ์ครือ่งพมิพ ์(ส�าหรบัฟงักช์ ัน่ข ัน้สงู)

 สิง่ส�าคญั
ตรวจสอบวา่ไดปิ้ด Editor Lite กอ่นทีจ่ะ 
เชือ่มตอ่ QL-700 เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์
ของคณุโดยใชส้าย USB กดปุ่ ม Editor 
Lite คา้งจนกระท ัง่ดวงไฟ Editor Lite 
ดบัลง

1. เปิดคอมพวิเตอรแ์ลว้ใส ่CD-ROM ไวใ้นไดรฟ์  
CD-ROM หนา้จอทางดา้นขวาจะปรากฏขึน้มา

2. ตดิตัง้ซอฟตแ์วรโ์ดยด�าเนนิการตามค�าแนะน�า 
บนหนา้จอ

ส�าหรับรายละเอยีดของซอฟตแ์วร ์โปรดดทูี ่"คูม่อืการใชง้าน 
ซอฟตแ์วรผ์ูใ้ช"้ (PDF)

 เมือ่ใช ้Windows® เมือ่ใช ้Macintosh

ดวงไฟ เงือ่นไข
ไมต่ดิ

ปิดเครือ่ง

ดวงไฟสเีขยีวตดิ
เปิดเครือ่ง

ดวงไฟสเีขยีวกระพรบิ รับขอ้มลูจาก PC
ก�าลงัโอนถา่ยขอ้มลู

ดวงไฟ เงือ่นไข

ดวงไฟสสีม้ตดิ ฝาปิดมว้นเปิด ปิดฝาปิดมว้นใหส้นทิ
เครือ่งอยูใ่นสถานะการรเีซต็ ส�าหรับรายละเอยีดของการรเีซต็ 
QL-700 โปรดดทูี ่"คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรผ์ูใ้ช"้ (PDF)

ดวงไฟสสีม้กระพรบิ ก�าลงัระบายความรอ้น (รอใหอ้ณุหภมูขิองหวัพมิพเ์ย็นลง)
อยูร่ะหวา่งกระบวนการรเีซต็ ส�าหรับรายละเอยีดของการรเีซต็ 
QL-700 โปรดดทูี ่"คูม่อืการใชง้านซอฟตแ์วรผ์ูใ้ช"้ (PDF)

ดวงไฟสแีดงตดิ
ก�าลงับูต๊เครือ่ง

ดวงไฟ เงือ่นไข

ดวงไฟสแีดงกระพรบิ

แสดงวา่มคีวามผดิพลาดตอ่ไปนีร้ายการหนึง่เกดิขึน้ 
ดวงไฟสแีดงกระพรบิดว้ยรอบเวลาครัง้ละ 1.0 วนิาทีี
• มว้น DK หมด
• ตดิตัง้มว้น DK ไมถ่กูตอ้ง 
• การป้อนผดิพลาด
• ไมม่มีว้น DK
• การสง่ผา่นผดิพลาด
• ฝาปิดมว้นเปิด (ในขณะทีท่�างาน)
• การเรยีกใชข้อ้มลูผดิพลาด
ดวงไฟสแีดงกระพรบิเป็นจังหวะผดิปกต:ิ
• คตัเตอรผ์ดิพลาด
ดวงไฟสแีดงกระพรบิเร็ว:
• EEPROM ผดิพลาด

ส�าหรบั Windows® XPส�าหรบั Windows Vista®

4-1  

เปิดเครือ่ง QL-700 แลว้กดปุ่ ม Editor 
Lite คา้งจนกระทัง่ดวงไฟ Eitor Lite  
สเีขยีวสวา่งขึน้

Editor Lite จะถกูตัง้คา่เป็นโหมดเริม่ตน้

4-2
เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบั PC

หากคณุเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัฮบั USB เครือ่งพมิพ ์
อาจจะไมถ่กูตรวจพบอยา่งถกูตอ้ง

4-3
หลงัจากเชือ่มตอ่สาย USB แลว้ จะมกีลอ่งไดอะล็อกปรากฏ 
ขึน้มาบนหนา้จอเครือ่ง PC
(หนา้จอตอ่ไปนีอ้าจจะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิาร 
ของเครือ่ง PC ของคณุ)

• หากคณุไมเ่ห็นกลอ่งไดอะล็อกนี ้กลอ่งไดอะล็อกอาจจะซอ่นอยูห่ลงัหนา้ตา่ง 
โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ยอ่หนา้ตา่งทัง้หมดเพือ่แสดงกลอ่งไดอะล็อก

• อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกตใินการเริม่ P-touch Editor Lite เมือ่เชือ่มตอ่ 
เครือ่งพมิพ ์QL เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นครัง้แรก หากซอฟตแ์วรไ์มเ่ปิด 
ขึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเชือ่มตอ่กบัเครือ่ง คณุสามารถเปิดซอฟตแ์วรด์งักลา่วไดจ้าก 
MyComputer เปิด P-touch Editor Lite โดยดบัเบลิคลกิที ่PTLITE10.EXE

เมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณเ์ป็นคร ัง้แรก ใหท้�าการสแกนแลว้เลอืกกลอ่งเครือ่งหมาย ด�าเนนิการเชน่เดยีวกนั 
กบัซอฟตแ์วรแ์ละเกมเสมอ ทีก่ลอ่งไดอะล็อกซึง่จะแสดงเมือ่การสแกนเสร็จ P-touch Editor Lite  
จะเร ิม่ท�างานโดยอตัโนมตัใินคร ัง้ตอ่ไปทีค่ณุเชือ่มตอ่กบั QL-700

4-4
เริม่ P-touch Editor Lite

 ส ิง่ส�าคญั
อยา่ปิดเครือ่งหรอืยกเลกิการเชือ่มตอ่  
QL-700 เมือ่ใช ้P-touch Editor Lite

P-touch Editor Lite ไมส่ามารถใชง้านกบั Macintosh ได้
ระบบจะแสดงไอคอน [QL-700] เมือ่เชือ่มตอ่ QL-700 กบั Mac ในโหมด Editor Lite
เปิด [QL-700] จากเดสกท็์อป แลว้เร ิม่ด�าเนนิการ [Mac เร ิม่ทีน่ ี]่
หากไมไ่ดม้กีารตดิต ัง้ P-touch Editor 5.0 และไดรฟ์เวอร ์QL-700 ระบบจะแสดงขอ้ความเพือ่แจง้ใหม้กีารตดิต ัง้
ตดิต ัง้ไดรฟ์เวอรแ์ละซอฟตแ์วรด์งักลา่ว แลว้เปิดใชง้าน P-touch Editor 5.0

ปุ่ม Editor Lite

ดวงไฟ 
Editor Lite คลกิ P-touch Editor Lite.

คลกิ เปิดโฟลเดอรเ์พือ่แสดงแฟ้ม. ดบัเบลิคลกิ PTLITE10.

เมือ่ใช ้Windows Vista®

เมือ่ใช ้Macintosh

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ส�าหรบั Windows® 7

http://support.brother.com

