
เนื้อหาในคูมือนี้และรายละเอียดทางเทคนคิของผลิตภัณฑนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจ งใหทราบลวงหนา
Brother สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโดยไมตองมีการแจงลวงหนาเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคและเนื้อหาที่ระบุ 
และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ (รวมท้ังความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่นําเสนอ 
รวมท้ังขอผิดพลาดในการพิมพหรือขอผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเผยแพร
ภาพหนาจอในคูมือนี้อาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการหรือเครื่องพมิพที่คุณใช
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เคร่ืองหมายการคา2

บทนํา
เคร่ืองพิมพฉลาก Brother (ตอไปนี้จะเรียกวา "เคร่ือง/เคร่ืองพิมพ") ชวยใหคุณสามารถพิมพฉลากในร ูปแบบที่
ตองการไดรวดเร็วและงายดายผานซอฟตแวรออกแบบฉลาก P-touch Editor

เคร่ืองหมายการคา
โลโก Brother เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.
Brother เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.
© 2012 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
Microsoft, Windows Vista, Windows Server, Windows, Excel และ Outlook เปนเครื่องหมายการคาของ Microsoft 
Corporation, USA
Apple, Macintosh และ Mac OS เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc. 
ซ่ึงจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น
ช่ือซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ 
ที่ใชในเอกสารนี้เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทผูพฒันา
ช่ือซอฟตแวรของแตละบริษทัทีก่ลาวถึงในคูมือนีมี้ขอตกลงสทิธิใ์ชงานซอฟตแวรเฉพาะสาํหรับซอฟตแวรกรรมสทิธิแ์ตละตัว
เคร่ืองหมายการคาและช่ือผลิตภัณฑทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือการใชซอฟตแวรนี้และคูมือผูใชเปนเคร่ืองหมายการคาจด
ทะเบียนของบริษทัที่เกี่ยวของ

เก่ียวกับคูมือนี้
คูมือนี้ (PDF) มีรวมอยูในแผน CD-ROM

สัญลักษณท่ีใชในคูมือนี้
สัญลักษณที่ใชในคูมือนี้มีดังนี้

จากในคูมือ เม่ือตัวช้ีเมาสเปล่ียนเปน  คุณสามารถกดคลิกเพื่อขามไปยังหนาที่ตองการ
ดูการใชงานเบื้องตนของ Adobe® Reader® ไดจากไฟลวิธีใชของ Adobe® Reader®

สัญลักษณนีแ้สดงขอมูลหรือคําแนะนําที่ควรปฏิบ ัติตาม การละเลยอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ ความเส ียหาย 
หรือการทํางานผิดพลาดได

สญัลักษณนีใ้ชแสดงขอมูลหรือคําแนะนาํเพือ่ชวยใหเกดิความเขาใจมากขึน้และใชเคร่ืองพมิพ ไดอยางมีประสทิธภิาพ
มากขึ้น
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ขั้นตอนตั้งแตการจัดทําฉลากจนถึงการพิมพ3

การจัดทําฉลาก

ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการท่ัวๆ ไปในใชเคร่ืองพิมพจัดทําฉลาก 
สําหรับรายละเอียดคําแนะนําการใชงานทีละขั้นตอน โปรดดูที่ไฟลชวยเหลือ

ขั้นตอนต้ังแตการจัดทําฉลากจนถึงการพิมพ

1 เลอืกชนดิของฉลากท่ีคณุตองการจัดทํา คณุสามารถเลือกฉลากชนดิตางๆ ไดมากมายหลายชนิด

2 การเตรียมมวน DK ท่ีเหมาะสมกับฉลากท่ีคุณตองการสราง
จะมีมวนตัวอยางใหมาดวยพรอมกับเคร่ืองพิมพหนึ่งมวนขึ้นไป (สามารถซ้ือมวนเพิ่มได)

รายละเอียดโดยรวมเก่ียวกับการจัดทําฉลาก

ตัวอยางฉลาก 

เลือกมวน DK ที่เหมาะสมกับชนิดของฉลากที่
คุณตองการจัดทํา

ติดต้ังมวน DK

คูมือการติดต้ังอยางรวดเร็ว
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3 การจัดทําและการพมิพฉลาก

การจัดทําฉลาก

การใชงาน P-touch 

ใชแอพพลิเคชัน่จากผูผลิตอื่น (เฉพาะ Windows® เทาน้ัน)

ใสขอความ แกไขฉลาก

ใสขอความ

การพิมพฉลาก

Windows®
โหมดพิมพดวน

Windows®
โหมด Professional

โหมด Snap

Windows®/
Macintosh

โหมดพิมพดวน

โหมด Professional

ผลที่ไดอาจแตกตางกัน

Microsoft® Word/Excel®/Outlook®

• ฟงกช่ันเพิ่มเติม
• สงออกเปนขอความ

• จับภาพหนาจอ
• พิมพขอความ
• ลากและวาง

แกไขฉลาก

ใสขอความ แกไขฉลาก

Macintosh
โหมดมาตรฐาน

โหมดมาตรฐาน
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เนื้อหาในสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนสําหรับการเริ่มใชงาน P-touch Editor คุณสามารถจัดทําฉลากไดหลายแบบดวย
โปรแกรม P-touch Editor 
ดูตัวอยางฉลากประเภทตาง ๆ และรายละเอียดในการจัดทํา พิมพและบันทึกฉลากจากวิธีใชของ P-touch Editor 
ตัวอยางตอไปนี้ใช Windows Vista® อานช่ือเคร่ืองพิมพในภาพตามช่ือรุนเคร่ืองที่คุณซ้ือ

เร่ิมใชงาน P-touch Editor

1 คลิกท่ี [เร่ิม]-[โปรแกรมท้ังหมด]-
[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0]

เม่ือ P-touch Editor เปดขึ้นมา กลองไดอะล็อก [ใหม/เปด] จะปรากฏขึ้น ใหคุณเลือกวาคุณตองการสราง
เลยเอาตฉลากใหมหรือเปดฉลากที่มีอยูแลว

2 เลอืกตัวเลือกในกลองไดอะล็อก [ใหม/เปด] 
และคลิก 
• คุณสามารถเลือกเคร่ืองพิมพฉลากและขนาดมีเดีย
• เม่ือคุณเลือก [เปดไฟล] กลองไดอะล็อก [เปด] 
จะปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเลือกและเปดไฟลที่คุณ
สรางและเก็บไวกอนหนานี้

• หลังจากเลือก [ดูประวัติ] กลองไดอะล็อก 
[ประวัติการใชงาน] จะปรากฏขึ้นมา คุณสามารถเลือก
จากฉลากที่สรางลาสุด

• เม่ือคุณเลือก [ใหม] เลือกรูปแบบการเขียนแนวต้ังหรือ
แนวนอน

• เม่ือคุณเลือก [เลือกโดยใช] คุณสามารถเลือกจาก
แอพพลิเคช่ันฉลาก

• เม่ือคุณเลือก [วิธีใช - การใชงาน] การชวยเหลือ P-touch 
Editor จะปรากฏขึ้นมา
ไฟลวิธีใชจะชวยใหคุณเรียนรูวิธีการสรางเลยเอาตฉลาก
ทีละขั้นตอน

• เม่ือคุณเลือก [ตรวจสอบการอัพเดต] ดวยเคร่ือง PC 
ที่เช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต คุณจะเขาสู Brother 
Solutions Center ใช Brother Solutions Center 
เพื่อตรวจสอบซอฟตแวรลาสุดที่สามารถดาวนโหลดได 
และคําถามที่พบบอย

วิธกีารใช P-touch Editor สําหรับ Windows®

คุณสามารถเร่ิมตนใชงาน P-touch Editor 
ตามขั้นตอนตอไปนี้ (เฉพาะในกรณีที่
สรางชอรตคัทไวระหวางติดต้ัง)
• ดับเบลิคลิกที่ไอคอนชอรตคัทบนเดสกทอป
• คลิกที่ไอคอนชอรตคัทบนแถบคําสั่งเรียกใช
งานดวน

กําหนดการทํางานของ P-touch Editor เม่ือเร่ิมตนใชงานโดยคลิกที่ [เคร่ืองมือ]-[ตัวเลือก] จากแถบเมนูบน 
P-touch Editor เพื่อแสดงบนกลองไดอะล็อก [ตัวเลือก] จากแท ็บ [ทั่วไป] คุณสามารถเลือกการตั้งคาจาก
รายการดรอปดาวน [การทํางาน] ใน [การตั้งคาเร่ิมต น] โดยปกติ ใหเลือก [แสดงกลองไดอะล็อกใหม/เปด]
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หนาตางเลยเอาต 

โหมดพิมพดวน
โหมดนี้จะเตรียมการสรางฉลากอยางงายดวยขอความและรูปภาพ
หนาตางเลยเอาตประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้

แถบเมนู
คําสั่งจะแยกอยูในแตละเมนู (ไฟล แกไข มุมมอง และแทรก เปนตน) ตามฟงกช่ัน

แถบคําส่ัง
จะมีคําสั่ง ใหม/เปด กระดาษ ขอความ กรอบ ภาพ และคําสั่งอื่นๆ 

แถบเครือ่งมอือุปกรณวาดรูป/แกไข
จัดเตรียมเครื่องมือสําหรับเลือกออบเจกต ปอนข อความ วาดภาพกราฟฟก เปนตน

แถบคณุสมบัติ
คุณสามารถแทรกและจัดรูปแบบขอความ รูปภาพ เปนตน

หนาตางเลยเอาต
ใชเพื่อแสดงและแกไขออบเจกต

หนาตางฐานขอมลู
แสดงฐานขอมูลที่เช่ือมตอกัน 

เปลี่ยนโหมด
เปล่ียนโหมด Editor

• เมนู [มุมมอง] ชวยใหคุณแสดง/ซอนแถบเคร่ืองมือและหนาตางได
• ดูวิธีใช P-touch Editor สําหรับรายละเอียด

5
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1

4
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2
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โหมด Professional
โหมดนี้จะมีตัวเลือกการจัดทําฉลากอยางเต็มรูปแบบต้ังแตขั้นตอนการรางหรือการเลือกจากเทมเพลทที่มีอยูแลว
หนาตางเลยเอาตประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้

แถบเมนู
คําสั่งจะแยกอยูในแตละเมนู (ไฟล แกไข มุมมอง และแทรก เปนตน) ตามฟงกช่ัน

แถบเมนูมาตรฐาน
มีกลุมคําสั่งที่ใชบอยๆ (เลยเอาตใหม เปด บ ันทึก พิมพ ฯลฯ) 

พาเลทคณุสมบัติ
ประกอบดวย พิมพ กระดาษ ขอความ และ กลองเลยเอาตคุณสมบัติ คลิกดานซายของแตละพาเลต เพื่อแสดง/
ซอนกลองตางๆ

แถบเครือ่งมอือุปกรณวาดรูป/แกไข
จัดเตรียมเครื่องมือสําหรับเลือกออบเจกต ปอนข อความ วาดภาพกราฟฟก เปนตน

หนาตางเลยเอาต
ใชเพื่อแสดงและแกไขออบเจกต

หนาตางฐานขอมลู
แสดงฐานขอมูลที่เช่ือมตอกัน

เปลี่ยนโหมด
เปล่ียนโหมด Editor

แถบดานขาง
เม่ือเลือกแท็บตางๆ คุณสามารถแทรกและจัดรูปแบบขอความ บารโคด ตาราง เปนตน เปล่ียนลําดับออบเจกตเพื่อ
สรางเทมเพลทฉลาก หรือต้ังคาการต้ังคาช้ันสูง

• เมนู [มุมมอง] ชวยใหคุณแสดง/ซอนแถบเคร่ืองมือพาเลท และหนาตาง
• ดูวิธีใช P-touch Editor สําหรับรายละเอียด
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โหมด Snap
โหมดนี้ คุณสามารถจับหนาจอ พิมพเปนรูปภาพและบนัทึกสําหรับใชงานในภายหลังได เร่ิมใชงานโหมด Snap 
ตามขั้นตอนตอไปนี้

1 เมื่อคุณคลกิ [Snap] ของการสลบัโหมด 
กลองไดอะลอ็กรายละเอียดของโหมด Snap 
จะปรากฏขึ้นมา คลิก  

2 โหมด Snap จะปรากฏ

• หากคุณทําเคร่ืองหมายที่ 
[ไมตองแสดงไดอะล็อกนีอ้กี] คุณจะสามารถไปที่
โหมด Snap ไดโดยตรงในคร้ังตอไป

• คุณสามารถเร่ิมโหมด Snap จาก [เร่ิม]-
[โปรแกรมทัง้หมด (โปรแกรม)]-[Brother P-touch]-
[PtouchEditor 5.0 ( โหมด Snap)]

ดูวิธีใช P-touch Editor สําหรับรายละเอียด
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เร่ิมวิธีใช P-touch Editor
สวนนี้จะอธิบายวิธีการเร่ิมใชงานวิธีใช P-touch สําหรับ Windows® ตัวอยางตอไปนี้ใช Windows Vista® 

จากปุมเริม่ตน

วิธีการเริม่ตนใชงานวิธีใช P-touch คลกิปุม เร่ิม 
ท่ีแถบทาสกบาร และ ช้ีไปท่ี [โปรแกรมท้ังหมด] 
คลกิ [Brother P-touch] และ [วิธีใช P-touch 
Editor 5.0 Help]

จากไดอะล็อก ใหม/เปด

เมื่อคุณเร่ิมใชงาน P-touch Editor 5.0 
และกลองไดอะล็อก ใหม/เปด ปรากฏ คลิก 
วิธีใช-การใชงาน

จาก P-touch Editor

คลิกเมนูวิธีใชและเลอืกวิธีใช P-touch Editor

คลิกขวาท่ีเมาสและเลือกวิธีใช P-touch Editor

โหมด Professionalโหมดพิมพดวน

โหมด Snap
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พิมพคําอธิบายวีธีใช
สามารถพิมพขอมูลในวิธีใช P-touch Editor ได ใชเคร่ืองพิมพปกติเพื่อพิมพขอมูลวิธีใช P-touch Editor

1 ในแท็บ [เน้ือหา] เลอืกหัวขอใดก็ไดท่ีคุณตองการพิมพ

2 คลิก  ท่ีแถบเคร่ืองมือ

3 เลอืกชวงหัวขอท่ีตองการพมิพ และคลิก  
 

4 ระบุ [เคร่ืองพิมพ] และคลกิ 

เลือกเคร่ืองพิมพปกติที่สนบัสนุนขนาดกระดาษท ั่วไป เชน จดหมาย หรือ A4
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สรางฉลากดวยแอพพลิเคช่ันอื่น ๆ
เม่ือติดต้ังซอฟตแวร หากคุณเลือกฟงกช่ัน Add-In ไอคอน P-touch จะเพิม่เขามาโดยอตัโนมัติในแถบเครื องมือของ 
Microsoft® Word, Excel® และ Outlook® (ถา PC ของคุณมีการติดต้ัง Microsoft® Word, Excel®, Outlook® มากอน) 
ฟงกช่ัน Add-In ใชงานไดกับ Windows® เทานัน้
ในแตละแอพพลิเคช่ัน คุณสามารถสรางและพมิพฉลากไดอยางรวดเร็วและงายโดยเลือกขอความท่ีค ุณตองการพิมพ
และกดท่ีไอคอน P-touch
ขึน้อยูกบัการตัง้คา แถบตวัอกัษรทีด่าวนโหลดจากฟงกชัน่ Add-In จะลงทะเบียนเขาสูรายช่ือฉลาก รายชือ่ฉลากเปนฐานขอมูล
สําหรบั P-touch Editor ชัน้สงู แสดงรายชื่อฉลาก คลิก [ไฟล]-[ฐานขอมูล]-[ชือ่ฉลาก]

สําหรับรายละเอียดหรือขอมูลการติดต้ัง โปรดดูท ี่วิธีใช P-touch Editor

ลงทะเบียนและยกเลิกฟงกช่ัน Add-In

ตัวอยางตอไปนี้ใช Windows Vista®

1 คลิกท่ี [เร่ิม]-[โปรแกรมท้ังหมด]-
[Brother P-touch]-[เคร่ืองมือ 
P-touch]-[ยทิูลติ ีP-touch Editor 5.0 
Add-Ins] 
กลองไดอะล็อก [การตั้งคา Brother P-touch 
Add-In] จะปรากฏขึ้นมา

2 คลิกท่ีเช็คบ็อกซสําหรับแอพพลิเคช่ัน 
Microsoft ในท่ี ๆ ตองการติดตัง้ ปุมฟงกช่ัน 
Add-In P-touch Editor
สําหรับแอพพลิเคช่ันของ Microsoft คุณจะตองเลือก
เวอรช่ันของซอฟตแวรการจัดทําฉลากที่คุณตองการจะ
เปดเม่ือคุณคลิกปุม P-touch Editor ที่แถบเคร่ืองมือ
• โหมดพิมพดวน : เร่ิมโหมดพิมพดวน
• โหมด Professional : เร่ิมโหมด Professional
• พิมพทันที : พิมพฉลาก

• ฟงกช่ัน Add-In สามารถใชงานไดกับแอพพลิเคช่ันต อไปนี้ 
Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 และ Microsoft® 
Outlook® 2002/2003/2007/2010

กอนรันโปรแกรมนี้ ใหปดโปรแกรม Word, Excel® และ Outlook®
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Microsoft® Word
ฟงกช่ัน Add-In คุณสามารถคัดลอกขอความใน Microsoft® Word ไปที่เลยเอาตฉลาก

สรางฉลากโดยใช Microsoft® Word

1 เปดเอกสาร Microsoft® Word และ
เลอืกขอความท่ีคุณตองการจะใสไวในฉลาก
ของคุณจากเอกสาร Word

2 ในแถบเคร่ืองมือสําหรับหมึก/มาตรฐาน Microsoft® Word คลกิ 

วิธีเพ่ิมขอความ Microsoft® Word ในรายชือ่ฉลากแสดงในหนาตางฐานขอมูล

ตัวอยางขอมูลรายช่ือฉลากที่ถูกเก็บไวในหนาตางฐานขอมูลในหนาจอ P-touch Editor

หากคุณคลิก ไม ในขอความ "บันทึกขอมูลในรายช่ือฉลากหรือไม?" ที่ปรากฏและตองการลงทะเบยีน ไปท ี่ [เคร่ืองมือ]-
[ตัวเลือก] และทําเครื่องหมาย "บันทึกขอมูลที่นําเขาโดยอัตโนมัติโดยใช Add-In" ในแท็บ [รายช่ือฉลาก]

หาก Microsoft® Outlook® กําลังทํางาน และ Microsoft® Word ถูกเลือกเปน Editor มาตรฐาน 
คุณจะไมสามารถใชงานฟงกช่ัน Add-In ใน Microsoft® Word ออกจาก Microsoft® Outlook® และ 
รีสตารท Microsoft® Word

สําหรับขอมูลวิธีเพิ่มขอความอัตโนมัติในรายการฉลาก ดู "วิธีเพิ่มขอความ Microsoft® Word ใน
รายช่ือฉลากแสดงในหนาตางฐานขอมูล" ตามที่อธ ิบายขางลาง

สําหรับการใชงานคร้ังแรก ขอความ "บันทึกขอมูลในรายชือฉลากหรือไม?" จะปรากฏขึ้นมา หากคุณคลิก ใช 
ขอมูลที่บันทึกใหมจะถูกสรางในรายชื่อฉลากอ ัตโนมัติและขอความจะเพิ่มในแตละฟลดที่แสดงขางลางใน
การลงทะเบยีนขอความคร้ังตอไปในการเพิ่มขอม ูลใหมแตละคร้ังในรายช่ือฉลากจะบันทึกขอมูลตอไปนี้ไป
ยังขอมูลอางอิงของคุณ

ขอความ ฟลดที่เพิ่ม

วันที่สราง ฟลดวันที่

บรรทัดแรก ฟลดช่ือ

บรรทัดทั้งหมดรวมบรรทัดแรก ฟลดเนื้อหา

คนหารหัสไปรษณีย ฟลดรหัส
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Microsoft® Excel®

ฟงกช่ัน Add-In คุณสามารถคัดลอกขอความใน Microsoft® Excel® ไปที่เลยเอาตฉลาก

สรางฉลากโดยใช Microsoft® Excel®

1 เปด Microsoft® Excel® เวิรกชีท และ
เลอืกเซลลขอความท่ีคุณตองการรวมฉลาก
ของคุณจากตารางปฏิบัติการ Excel®

2 ในแถบเคร่ืองมือสําหรับหมึก/มาตรฐาน Microsoft® Excel® คลกิ 
กลองไดอะล็อก [Brother P-touch Import Setup] จะปรากฏ

3 ใน [Label Layout] สามารถทําการแกไขไดโดย
เพิม่บรรทัดในเซลลและคลิก [Preview/Print] 

[Label Layout] ชวยคุณเปล่ียนวิธีแสดง/
พิมพขอความ
เมือคุณเลือกรายการใด ๆ ที่เลือกไวในกลอง 
[Fields] และคลิก  ฟลดใหมจะเพิ่ม
ลงในกลอง [Label Layout]
คุณสามารถกรอกชองวาง line feed ลูกน้าํ และ
ตัวอักษรสําหรับแตละเซลลและพิมพในฉลาก 
คุณสามารถยายฟลดในหนาจอนี้ไดโดยไฮไลท
ฟลดและกดปุมลบในคียบอรด

• สําหรับรายละเอียดวิธีเพิ่มขอความอัตโนมัติในรายช่ือฉลาก ดู "วิธีเพิ่มขอความจาก Microsoft® Excel® 
ไปยังรายช่ือฉลาก" ตามที่อธิบายใน หนา 14

• หากคุณตองการรวมขอมูลลงในรหัสฟลดของรายชื อฉลาก เลือก [Text Imported Into the "Code" Field 
of the Label List] ในกลองไดอะล็อก [Brother P-touch Import Setup]
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วิธีการเพ่ิมขอความจาก Microsoft® Excel® ลงในรายชือ่ฉลาก

หากคุณคลิก ไม ในขอความ "บันทึกขอมูลในรายช่ือฉลากหรือไม?" ที่แสดงขึ้นมาแลว แตตองการลงทะเบียน ไปที่ 
[เคร่ืองมือ]-[ตัวเลือก] และทําเคร่ืองหมาย "บันทึกขอมูลที่นําเขาโดยอัตโนมัติโดยใช Add-In"

สําหรับการใชงานคร้ังแรก ขอความ "บันทึกขอมูลในรายชือฉลากหรือไม?" จะปรากฏขึ้นมา หากคุณคลิก ใช 
ขอมูลที่บันทึกใหมจะถูกสรางในรายชื่อฉลากอ ัตโนมัติและขอความจะเพิ่มในแตละฟลดที่แสดงขางลางใน
การลงทะเบยีนขอความคร้ังตอไป ในการเพิ่มขอม ูลใหมแตละคร้ังในรายช่ือฉลากจะบันทึกขอมูลตอไปนี้ไป
ยังขอมูลอางอิงของคุณ

ขอความ ฟลดที่เพิ่ม

วันที่สราง ฟลดวันที่

บรรทัดแรกของขอความคือเลยเอาทฉลากที่ระบุ ฟลดช่ือ

บรรทัดทั้งหมดรวมบรรทัดแรกที่ระบุเลยเอาตฉลาก ฟลดเนื้อหา

เนื้อหาของเซลลที่ระบใุน [นําเขาขอความลงในฟ ิลด 
"รหัส" ในรายชื่อฉลาก]

ฟลดรหัส
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Microsoft® Outlook®

ฟงกช่ัน Add-In คุณสามารถคัดลอกขอความใน Microsoft® Outlook® ไปที่เลยเอาตฉลากโดยตรง
รายการที่คุณสามารถนําเขาได ไดแก ขอมูลติดตอ รายการปฏิทิน รายการที่ลบ ราง อินบอ็กซ บันทึก หมายเหตุ 
(ขอความในกลองไดอะล็อกหมายเหตุยังไมสามารถใชงานได) เอาตบ็อกซ รายการท่ีสง และหนาตางทาสก

สรางฉลากโดยใชขอมูลการติดตอใน Microsoft® Outlook®

1 เปดขอมูลติดตอ Microsoft® Outlook® 
และไฮไลทขอมูลติดตอท่ีคุณตองการรวม

2 ในแถบเคร่ืองมือสําหรับหมึก/มาตรฐาน Microsoft® Outlook® คลิก 
 

3 ใน [Label Layout] สามารถทําการแกไขไดโดย
เพิม่บรรทัดในเซลลและคลิก  

ใน Microsoft® Outlook® คุณสามารถเพิม่ไม
เพยีงแตขอมูลติดตอ แตยังสามารถเพิ่ม
ขอความเชนเดียวกับที่คุณเคยทําใน 
Microsoft® Word 

สําหรับรายละเอียดวิธเีพิ่มขอความอัตโนมัติในรายช่ือฉลาก ดู "วิธีเพิ่มขอความจาก Microsoft® Outlook® 
ไปยังรายช่ือฉลาก" ตามที่อธิบายใน หนา 16

[Label Layout] ชวยคุณเปล่ียนวิธีแสดง/
พิมพขอความ
เมือคุณเลือกรายการใด ๆ ที่เลือกไวในกลอง 
[Fields] และคลิก  ฟลดใหมจะเพิ่มลง
ในกลอง [Label Layout]
คุณสามารถกรอกชองวาง line feed ลูกน้าํ และ
ตัวอักษรสําหรับแตละเซลลและพิมพในฉลาก 
คุณสามารถยายฟลดในหนาจอนี้ไดโดยไฮไลท
ฟลดและกดปุมลบในคียบอรด

• สาํหรับรายละเอยีดวิธเีพิม่ขอความอตัโนมัติในรายช่ือฉลาก ดู "วิธเีพิม่ขอความจาก Microsoft® Outlook® 
ไปยังรายช่ือฉลาก" ตามที่อธิบายใน หนา 16

• หากคุณตองการรวมขอมูลลงในรหัสฟลดของรายชื อฉลาก เลือก [Text Imported Into the "Code" Field 
of the Label List] ในกลองไดอะล็อก [Brother P-touch Import Setup]
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วิธีการเพ่ิมขอความจาก Microsoft® Outlook® ลงในรายช่ือฉลาก

หากคุณคลิก ไม ในขอความ "บันทึกขอมูลในรายช่ือฉลากหรือไม?" ที่แสดงขึ้นมาแลว แตตองการลงทะเบียน ไปที่ 
[เคร่ืองมือ]-[ตัวเลือก] และทําเคร่ืองหมาย "บันทึกขอมูลที่นําเขาโดยอัตโนมัติโดยใช Add-In"

สําหรับการใชงานคร้ังแรก ขอความ "บันทึกขอมูลในรายชือฉลากหรือไม?" จะปรากฏขึ้นมา หากคุณคลิก ใช 
ขอมูลที่บันทึกใหมจะถูกสรางในรายชื่อฉลากอ ัตโนมัติและขอความจะเพิ่มในแตละฟลดที่แสดงขางลางใน
การลงทะเบยีนขอความคร้ังตอไป ในการเพิ่มขอม ูลใหมแตละคร้ังในรายช่ือฉลากจะบันทึกขอมูลตอไปนี้ไป
ยังขอมูลอางอิงของคุณ

ขอความ ฟลดที่เพิ่ม

วันที่สราง ฟลดวันที่

บรรทัดแรกของขอความคือเลยเอาทฉลากที่ระบุ ฟลดช่ือ

บรรทัดทั้งหมดรวมบรรทัดแรกที่ระบุเลยเอาตฉลาก ฟลดเนื้อหา

เนื้อหาของเซลลที่ระบใุน [นําเขาขอความลงในฟ ิลด 
"รหัส" ในรายชื่อฉลาก]

ฟลดรหัส
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P-touch Library: แอพพลิเคชัน่น้ีอนุญาตใหคุณจัดการเทมเพลท P-touch และขอมูลอ่ืนๆ ไดจากเครือ่ง PC
คุณสามารถพมิพฉลากจาก P-touch Library จากเครือ่ง
P-touch Transfer Manager: 
แอพพลิเคช่ันนี้สามารถโอนขอมูลเทมเพลทฉลากไปยังหนวยเคร่ืองพิมพหลักและสามารถสํารองขอมูลที่โอนไปยังหนวย
เคร่ืองพิมพหลัก
ฟงกช่ันการโอนจําเปนตองใชเทมเพลท P-touch สาํหรับรายละเอยีดของเทมเพลท P-touch โปรดดูคูมือการใชงานเทมเพลท 
P-touch ไดที่โฟลเดอร [เคร่ืองมือ] ใน CD-ROM (สําหรับ QL-580N/QL-1050/QL-1060N เทานัน้)
สําหรับการโอนเทมเพลทผานระบบเครือขาย คุณตองเตรียม BRAdmin Professional หรือ Web BRAdmin 
ดาวนโหลดจากเว็ปไซตของเรา (สําหรับรุนระบบเครือขายเทานั้น)

เร่ิมตนการใชงาน P-touch Transfer Manager

1 คลิกท่ีปุม [เร่ิม] จากนั้นเลอืก [โปรแกรมทั้งหมด (โปรแกรม)] - [Brother P-touch] - 
[เคร่ืองมือ P-touch] - [P-touch Transfer Manager 2.1] 
เร่ิมการใชงาน P-touch Transfer Manager

หนาตางเลยเอาต
 

เมนู
คําสั่งจะแยกอยูในแตละเมนู (ไฟล แกไข มุมมอง และวิธีใช) ตามฟงกช่ัน

แถบเครือ่งมอื
มีไอคอนที่ตองใชบอยๆ คลิกบนคําสั่งเพื่อเขาสูคําสั่ง

เลือกรุนเครื่องพมิพ (สําหรับ P-touch Transfer Manager เทาน้ัน)
เลือกรุนเครื่องพิมพเพื่อสงขอมูล เม่ือคุณเลือกเครื่องพิมพ ขอมูลที่สามารถสงไปยังเคร ื่องพิมพที่เลือกไดจะแสดง
มุมมองรายการ

มมุมองโฟลเดอร
แสดงรายการโฟลเดอร เม่ือคุณ เลือกโฟลเดอรใดโฟลเดอรหนึ่ง ขอมูล ใน โฟลเดอรที่เลือก จะแสดง 
ในมุมมองรายการดานขวา

มมุมองรายการ
แสดงขอมูลในโฟลเดอรที่เลือก

ดตูัวอยาง
แสดงตัวอยางของเทมเพลทฉลากที่เลือกในมุมมองแบบรายช่ือ

วิธกีารใช P-touch Transfer Manager (QL-650TD / 
QL-580N / QL-1050 / QL-1060N เทานัน้)

3

6

2

4

1

5

1

2

3

4

5

6



โอนเทมเพลทฉลากจากเครื่อง PC ไปยังเครื่องพิมพผ าน USB18

บ
ท
นำ

กา
รจ

 ัดท
ำฉ
ลา
ก

ภ
าค
ผ
นว
ก

คําอธิบายไอคอน

โอนเทมเพลทฉลากจากเคร่ือง PC ไปยงัเคร่ืองพิมพผ าน USB

1 เลอืกเคร่ืองพิมพเพื่อโอนขอมูลไปยัง

2 คลิกขวา ท่ี [โฟลเดอรการกําหนดคา] 
จากน้ันเลือก [ใหม] และสรางโฟลเดอรใหม
ตอไปนี้เปนตัวอยาง การสรางโฟลเดอร "โอน"

ไอคอน ช่ือปุม ฟงกช่ัน

โอน
(สาํหรับ P-touch Transfer 
Manager เทานั้น)

การโอนเทมเพลทฉลากและขอมูลอื่น ๆ ใน PC ของคุณไป
ยังเคร่ืองพิมพ (เม่ือเช่ือมตอสาย USB อินเตอรเฟซ)

สํารอง
(สาํหรับ P-touch Transfer 
Manager เทานั้น)

สํารองขอมูลที่คุณไดโอนไปยังเคร่ืองพิมพ Brother โดยใช 
P-touch Transfer Manager

เปด แกไขขอมูลที่เลือก

พิมพ
(สําหรับ P-touch Library 
เทานั้น)

พิมพเทมเพลทฉลากที่เลือกกับเคร่ืองพิมพ

คนหา คนหาการจัดการขอมูลดวย P-touch Library

รูปแบบท่ีแสดง เปล่ียนการจัดรูปแบบการแสดงไฟล

 

ตองแนใจวายกเลิกการเช่ือมตอระบบเครือขายเคเบิลเม่ือโอนเทมเพลทผาน USB

 

กอนโอนขอมูล ตรวจสอบวาพีซีและเคร่ืองพิมพ
เช่ือมตอถูกตองกับเคเบิล USB และเครื่องพิมพเปดอยู



โอนเทมเพลทฉลากจากเครื่อง PC ไปยังเครื่องพิมพผ าน USB19
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3 ลากและโอนขอมลูไปยงัโฟลเดอรที คณุเพ ิงสราง
ลากขอมูลโอนจากเนือ้หาทัง้หมดหรือจากเลยเอาตหรือ
โฟลเดอรอื่นๆ ในฟลเตอร
เม่ือโอนขอมูลหลายชุด ใหยายขอมูลทีโ่อนทัง้หมดไปยัง
โฟลเดอรที่คุณสราง

4 หมายเลข Key Assign จะกําหนดอัตโนมัติ
ไปยงขอมูลท่ีโอนภายในโฟลเดอรท่ีคุณสราง
ในขั้นตอนกอนหนาน้ี
การเปลี่ยนหมายเลข ใหคลิกขวาที่ช่ือขอมูลใน
มุมมองรายการ จากนั้นเลือกหมายเลข key assign

5 เลอืกขอมูลหรือโฟลเดอรท่ีคุณตองการโอน 
แลวคลิก

ขอความแสดงการยืนยันการโอนจะปรากฏ

6 คลิก[ตกลง] 
ขอมูลในโฟลเดอรที่เลือกในมุมมองโฟลเดอรจะโอนไป
ยังเครื่องพิมพ

• Key Assign จําเปนสําหรับการโอนขอมูล
มากกวาขอความ

• หากคุณเปล่ียนหมายเลข Key Assign สําหรับ
ขอมูลที่โอนไปยังหนวยเคร่ืองพิมพหลักแลว จะเปน
การบันทกึซํ้า เม่ือคุณตรวจสอบหมายเลข Key Assign 
สาํหรับใชในขอมูลที่โอนไปยังเคร่ืองพิมพแลวโดย
สํารองขอมูลตามที่อธบิายใน 
"การสํารองเทมเพลทฉลาก" (หนา 20)

• คุณสามารถคลิกช่ือขอมูลสําหรับการโอนขอมูลเพ ื่อ
เปล่ียนช่ือใหม ขึ้นอยูกับรุนเคร่ืองพิมพของคุณ 
คุณสามารถจํากัดจํานวนอักษรที่ใชเปนช่ือขอมูลได

หากคุณเลือกขอมูลที่ระบุในมุมมองรายการ 
ขอมูลที่เลือกเทานั้นจะโอนไปยังเครื่องพิมพ 
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สํารองเทมเพลทฉลาก
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการโอนเทมเพลทฉลากและขอมูลอื่ น ๆ จากเคร่ืองพิมพไปยัง PC

1 เช่ือมตอ PC และเคร่ืองพิมพโดยเคเบิล USB และเปดสวิทตเคร่ืองพิมพ 
ช่ือรุนเคร่ืองพิมพจะแสดงในมุมมองโฟลเดอร
หากคณุเลอืกช่ือรุนเครือ่งพมิพในมุมมองโฟลเดอร ขอมลูท่ีโอนปจจุบนัไปยงัเครือ่งพมิพจะปรากฎข้ึนมา

2 เลอืกเคร่ืองพมิพท่ีทําการสาํรอง แลวคลกิ  
ขอความแสดงการยืนยันการสํารองจะปรากฏ

3 คลิก[ตกลง] 
โฟลเดอรใหมพรอมช่ือระบุวันที่จะถูกสรางในโฟลเดอร
เคร่ืองพิมพ และขอมูลเคร่ืองพิมพทั้งหมดจะโอนไปยัง
โฟลเดอรใหม

ลบขอมูลเคร่ืองพมิพทั้งหมด

1 เช่ือมตอ PC และเคร่ืองพิมพโดยใชสาย USB และเปดสวิทตเคร่ืองพิมพ 
ช่ือรุนเคร่ืองพิมพจะแสดงในมุมมองโฟลเดอร

2 คลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพ แลวเลือก [ลบท้ังหมด] 
ขอความแสดงการยืนยันจะปรากฏ

3 คลิก[ตกลง] 
ขอมูลทั้งหมดในเคร่ืองพิมพจะถูกลบ

 

• ใชไดเม่ือเช่ือมตอกับสาย USB เทานั้น
• ขอมูลสํารองไมสามารถแกไขในพีซีได
• สําหรับเคร่ืองพิมพบางรุนที่ระบุ อาจไมสามารถโอนขอมูลสํารองซํ้าไปยังรุนที่แตกตางจากรุนที่สํารอง
ขอมูลตนฉบับไว



โอนถายแมแบบไปยังเครื่องพิมพผานทางเครือข าย (QL-580N / 
1060N เทาน้ัน)
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โอนถายแมแบบไปยงัเคร่ืองพิมพผานทางเครือข าย 
(QL-580N / 1060N เทานั้น)
สําหรับการโอนเทมเพลทไปยังเคร่ืองพิมพผานระบบเครือขาย คุณตองมี BRAdmin Professional หรือ Web BRAdmin 
ดาวนโหลดจากเว็ปไซตของเรากอน
ช่ือเคร่ืองพิมพและภาพที่ปรากฏบนหนาจออาจแตกตางจากเครื่องพิมพที่คุณซ้ือ หนาจออาจแตกต างกันตามรุน

1 สรางเทมเพลทท่ีคุณตองการโอนดวย P-touch Editor 5.0 แลวเลือกเมนู [ไฟล]-
[โอนเทมเพลท...] เพื่อลงทะเบยีน

2 คลิก  เพื่อบันทึกเทมเพลทท่ีลงทะเบียนในรูปแบบ blf

3 เร่ิมใชงาน BRAdmin Professional (1) หรือ Web BRAdmin (2)

4 เลอืกฟงกช่ันการโหลดเฟรมแวรของ BRAdmin Professional (1) หรือ Web BRAdmin (2)

5 เลอืกไฟลในรูปแบบ .blf ท่ีบันทึกในขั้นท่ี 3 และโหลดลงในเคร่ืองพมิพ

รหัสผานที่เลือก "เขาสูระบบ"

(1) เลือกเคร่ืองพิมพและ [โหมดเฟรมแวร] 
จากเมน ู[ควบคุม]

(2) เลือกเคร่ืองพมิพและคลิกปุม [เปด] 
ทางดานลางของหนาจอ

(1) เลือก [TFTP PUT] และคลิกปุม [ตกลง] (2)คลิกปุม [โหลดเฟรมแวร] ทางดานบนของหนาจอ

(1) เลือก ไฟล .blf และคลิกปุม [ตกลง] (2) เลือก ไฟล .blf และคลิกปุม [สง]
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เร่ิมตนการใชงาน P-touch Library
คุณสามารถเร่ิม P-touch Library เพื่อแกไขและพิมพฉลาก

คลิกท่ีปุม [เร่ิม] จากนั้นเลอืก [โปรแกรมทั้งหมด (โปรแกรม)] - [Brother P-touch] - 
[เคร่ืองมือ P-touch] - [P-touch Library 2.1] 
เร่ิมการใชงาน P-touch Library

เปดและแกไขขอมูล

เลอืกขอมูลท่ีคุณตองการแกไข แลวคลิก 
  

แอพพลิเคช่ันที่เกี่ยวของกับขอมูลจะเปดและคุณ
สามารถแกไขขอมูลได

การพิมพฉลาก

เลอืก เทมเพลทฉลาก ท่ีคณุตองการพิมพ 
แลวคลิก  

ฉลากที่พิมพจากเคร่ืองพิมพที่เช่ือมตอ

วิธีการใช P-touch Library

แอพพลิเคช่ันที่เร่ิมใชงานข้ึนอยูกับ ขอมูล 
ตัวอยาง สําหรับการเริ่มตนเทมเพลท P-touch 
P-touch Editor
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คนหาฉลาก
คุณสามารถคนหาเทมเพลทฉลากที่ลงทะเบียนใน P-touch Library

1 คลิก   

กลองไดอะล็อก [คนหา] จะปรากฎ

2 ทําเคร่ืองหมายรายการท่ีใชเปนเงื่อนไขคนหาและตั้งคารายการคนหา
รายการคนหาที่สามารถต้ังคาไดตามตอไปนี้

3 คลิก [เร่ิมคนหา] 
เร่ิมตนคนหา

เลือกไดอะล็อก [คนหา] ผลการคนหาสามารถตรวจสอบไดใน ผลการคนหา ในมุมมองโฟลเดอร

การต้ังคา รายละเอียด

พารามิเตอรหลายตัว
ต้ังคาวิธีการรวมการคนหาหลายรายการ หากคุณเล ือก และ ไฟลจะคนหาตามเงื่อนไข
ทั้งหมด หากคุณเลือก หรือ ไฟลจะคนหาตามเงื่อนไขใดเง่ือนไขหน่ึง

ช่ือ ใสช่ือขอมูลเพื่อคนหา

ประเภท เลือกประเภทขอมูลเพื่อคนหา

ขนาด ต้ังคาขนาดขอมูลเพื่อคนหา

วันที่ ต้ังคาวันที่และเวลาของขอมูลที่คนหาที่ปรับปรุงคร้ังลาสุด

• คุณสามารถลงทะเบียนขอมูลใน P-touch Library โดยลากและวางในโฟลเดอรเนื้อหาทั้งหมดหรือใน
มุมมองรายการ สําหรับการสรางเทมเพลทฉลากดวยการลงทะเบียน P-touch Editor อัตโนมัติใน P-touch 
Library ใหใชหลักดังตอไปนี้

• 1. จากเมนู P-touch Editor เลือก [เคร่ืองมือ] - [ตัวเลือก]
• 2. ในกลองไดอะล็อก [ตัวเลือก] แท็บ [ทั่วไป] คลิก [การต้ังคาการลงทะเบียน]
• 3. เลือก เวลาสําหรับลงทะเบียน เทมเพลทฉลากสรางด วย P-touch Editor แลวคลิก [ตกลง]
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ไมจําเปนตองติดต้ังไดรฟเวอรหรือซอฟตแวรสําหรับ P-touch Editor Lite
คุณสามารถสรางตัวอยางเลยเอาตเทมเพลทไดหลายแบบอยางงายและรวดเร็วดวย P-touch Editor Lite

1 ดับเบิลคลิกท่ี 

เร่ิม P-touch Editor Lite
หนาตางเลยเอาต

แถบเครือ่งมอืคําส่ัง แถบเครื่องมือคณุสมบัติ

วิธีการใช P-touch Editor Lite 
(QL-700 และ Windows® เทานั้น)

1

2

ไอคอน ฟงกช่ัน

แสดงหนาจอใหมสําหรับสรางฉลากใหม

เปดไฟลที่บันทึกดวย P-touch Editor Lite

บันทึกขอมูลไปยัง PC ของคุณ เปนตน 
แตไมใชไปยังเคร่ืองพิมพ
แทรกกลองขอความใหม 
(สะดวกเม่ือสรางฉลากที่ประกอบดวยทั้ง
ขอความบรรทัดเดียวและหลายบรรทัด)
แทรกรูปภาพลงในฉลาก
จากไฟล: แทรกรูปภาพทีเ่กบ็ไวใน PC ของคุณ
จับหนาจอ: 
แทรกพืน้ที่ที่เลือกจากหนาจอพีซีเปนภาพ
กราฟฟก
สัญลักษณ: แทรกสัญลักษณ built-in 
ในพีซีของคุณ

แทรกเฟรม

แสดงเมนู
ในเมนูรวมคุณสมบัติของ P-touch Editor Lite 
ทั้งหมด

ยอขนาด P-touch Editor Lite

ออกจาก P-touch Editor Lite

1

ไอคอน ฟงกช่ัน

คลิก  เพื่อเปล่ียนฟอนต

คลิก  เพื่อระบุขนาดฟอนต
คุณสามารถแกไขขนาดฟอนท
เพิม่ขึน้หรือลดลงหนึง่ขัน้โดยคลิก 

 หรือ 
ระบุแบบฟอนต :

 ตัวหนา  ตัวเอียง  
ขีดเสนใต
ระบุตําแหนงขอความในกลองขอ
ความ

ต้ังคาความกวางของเทป คลิก  
คนหาความกวางและแทรกเทป
อัตโนมัติ

 
ต้ังคาความยาวของฉลาก คลิก  
ปรับความยาวของฉลากอัตโนมัติ
เพือ่จัดใหเหมาะกับขอความ

ต้ังคา/ยกเลิกทิศทางฉลากใน
แนวต้ัง
คลิก  เพื่อต้ังคาอัตราขยาย
สําหรับมุมมองฉลาก
คุ ณสามารถเปล่ียนอัตราขยาย
โดยคลิก  หรือ 
คลิก  เพื่อพิมพปกติหรือ  
เพือ่พิมพกับตัวเลือก 
ตัดอัตโนมัติ: แตละฉลากจะถกู
ตัดอัตโนมัติหลังพิมพเสร็จ
ตัดเมื อส ินสดุ: ตัดฉลากหลักจากท่ี
พิมพฉลากแผนสุดทายแลว
สาํเนา: พมิพสาํเนาฉลากหลายใบ

2
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มมุมองฉลาก

สวนแสดงผล ฟงกช่ัน

มุมมองฉลากนี้แสดงเม่ือซอฟตแวรเร่ิมทํางาน ความกวางของเทปปจจุบันต้ังคาแสดง
ทางซายของรูปฉลาก เม่ือ "อัตโนมัติ" แสดงทางดานขวา ความยาวของเทปจะปรับตาม
ความยาวของขอความโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถลากขอบฉลากดวยมือเพือ่เปล่ียนความกวางและความยาวของฉลาก ยาย pointer 
ไปยังพื้นที่ขอบของฉลาก เม่ือเสนสีน้ําเงินปรากฎ ลากตามความกวางและความยาวที่ตองการ

คุณสามารถปรับขนาดของหนาตาง P-touch Editor Lite ได ยาย pointer ออกจากขอบหนาตาง 
P-touch Editor Lite และลากเพื่อปรับขนาดเม่ือตัวช้ีเปล่ียนเปนลูกศร

คําช้ีแจงจะปรากฏบางคร้ังเม่ือยายออบเจกต จะแสดงเม่ือตําแหนงออบเจกตอยูทางซาย ขวา 
บน หรือขอบลางของพื้นที่ที่พิมพได หรือศูนย กลาง สําหรับภาพประกอบทางซาย 
คําช้ีแจงจะแสดงใหออบเจกตอยูศูนยกลางที่ขอบบนของเทป

แทรกกลองขอความ รูปภาพและเฟรมเปนออบเจกต ออบเจกตจะลอมรอบดวยที่จับ 
(แสดงเปนจุดสีน้ําเงินแปดจุด) 

แสดงวาออบเจกตนั้นถูกเลือก

pointer จะเปล่ียนเปนลูกศรเม่ือยายเหนอืทีจั่บ คุณสามารถเปล่ียนขนาดของออบเจกตดวยการลาก

คุณสามารถยายออบเจกตดวยการลากเม่ือ pointer เปน crosshair สําหรับออบเจกตขอความ 
pointer จะเปล่ียนเปน crosshair เหนือขอบของออบเจกตเทาน ั้น

3

3
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ฟงกชั่นอื่น ๆ (สามารถใชงานไดในเมนูท่ีแสดงโดยคลิกขวาท่ีเมาส)

เมนู ทําเชนนี้
ยกเลิก
ทําซํ้า

คลิก ยกเลิก เพือ่ยกเลิกการทํางานลาสุด
คลิก ทําซํ้าเพื่อทําซํ้าการทํางานที่ยังไมไดทํา

ตัด
คัดลอก
วาง

เลือกพืน้ทีข่อความ (หรือออบเจกต) ทีคุ่ณตองการตดัหรือคัดลอกและเลือก ตัด หรือ คัดลอก 
คลิกพื้นที่ปลายทางและเลือก วาง

ขอบ ปดการใชงานเสมอสําหรับ QL

แทรก

คลิก แทรก 
เลือก กลองขอความ เพือ่แทรกขอความลงในฉลาก
เลือก จากไฟล เพื่อแทรกภาพเพื่อจัดเก็บใน PC ของคุณ
เลือก จับหนาจอ เพื่อแทรกพื้นที่จากหนาจอ PC ที่เลือก
เลือก สัญลักษณ เพื่อแทรกสัญลักษณ built-in ใน PC ของคุณ
เลือก เฟรมเพื่อแทรกเฟรม built-in จาก P-touch Editor Lite

ทิศทาง เลือกออบเจกตขอความและคลิก ขอความแนวนอน หรือ ขอความแนวต้ัง อยางใดอยางหนึง่
เพื่อเปล่ียนทิศทางของขอความ

ลําดับตัวเลข
เลือกตวัเลขหรือตัวอกัษรในขอความของคณุและคล ิก ลาํดับตัวเลข เพือ่เรียงลําดับตัวเลขช้ัน
สงูหรือตัวอกัษรในแตละฉลาก คลิก  ดานขวาของปุม พมิพ และคลิก ตัวเลอืกการพมิพ ทาํ
เคร่ืองหมายในกลอง ลาํดับตัวเลข และกรอกตวัเลขฉลากเพือ่พมิพในฟลด นบั คลิกปุม พมิพ

เปล่ียนรูปภาพ เลือกรูปภาพและกด เปลี่ยนรูปภาพ เพื่อแทนที่รูปภาพปจจุบันดวยภาพที่แตกตาง
หมุน หมุนออบเจกตเปน 0°, 90°, 180° หรือ 270°

ลําดับ เลือกออบเจกตหนึ่งออบเจกตและคลิก ลําดับ แลวเลือก นํามาไวดานหนา 
นําไปไวดานหลัง เลื่อนข้ึนหนา หรือ เลื่อนไปดานหลัง

ตัวเลือก

คลิก ตัวเลือก 
เลือก มม. (มม.) หรือ นิ้ว (นิ้ว) อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อต้ังคาหนวยการวัด 
เลือกภาษาของ P-touch Editor Lite รีสตารทแอพพลิเคช่ันเพือ่ใชงาน “ภาษา” ใหมที่เลือก
เลือก แสดงคาใหมหลังการพิมพ หรือ ต้ังคาใหมจากคาด้ังเดิมหลังการพิมพ 
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อต้ังคาตัวเลือกลําดับต ัวเลข

ศูนยบริการแกไขปญหา 
Brother
เกี่ยวกับ
ออก

คลิก Brother Solutions Center เพื่อไปยังเว็ปไซตสําหรับขอมูลและการชวยเหล ือ
คลิก เกี่ยวกับ เพื่อดูรายละเอียดของเวอรช่ัน P-touch Editor Lite
คลิก ออก เพื่อออกจาก P-touch Editor Lite

4

4



การดาวนโหลดชนิดคอลเลคช่ันฉลากรายการใหมใหแก P-touch Editor / 
การอัพเดตซอฟตแวร P-touch Editor
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สามารถดาวนโหลดชนดิคอลเลคชัน่ฉลากรายการใหมไปยัง PC ของคุณโดยการใช P-touch Update Software และสามารถ
พิมพไดโดยใช P-touch Editor นอกจากนี้ ยังสามารถใชเคร่ืองมือนี้เพื่ออัพเกรดซอฟตแวรเปนเวอรชั นลาสุดไดอีกดวย

ตัวอยางตอไปนี้ใช Windows Vista®

ตามขั้นตอนตอไปนี้ คุณจะเห็น XX-XXXX ใช "XX" เปนช่ือ QL-700 ของคุณ

การดาวนโหลดชนิดคอลเลคช่ันฉลากรายการใหมใหแก 
P-touch Editor / การอัพเดตซอฟตแวร P-touch Editor

1 ดับเบิลคลิก [P-touch Update Software]

2 คลิกไอคอน [อัพเดตซอฟตแวรคอมพวิเตอร]

การดาวนโหลดชนิดคอลเลคช่ันฉลากรายการ
ใหมใหแก P-touch Editor / การอัพเดต
ซอฟตแวร P-touch Editor และ P-touch 
Editor Lite (QL-700 เทานัน้)

• หากตองการใช P-touch Update Software จะตองทําการติดต้ังซอฟต แวร
ดังกลาวจาก CD-ROM ที่ใหมาดวย 

• โปรดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต้ังซอฟตแวรไดที่ "คูมือการติดต้ังอยางรวดเร็ว" 
• คุณตองเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตเพื่อเปด P-touch Update Software 
• ไมสามารถแกไขการออกแบบคอลเลคชั่นฉลากได 
• คุณจะพบวาซอฟตแวรและเนื้อหาในคูมือนี้อาจแตกตางกันออกไป 
• เม่ือทาํการติดต้ัง P-touch Update Software ระบบจะทาํการติดต้ังไอคอนไวบนเดสกทอป
เพือ่ความสะดวกของคุณ วิธีการตรวจสอบการออกแบบคอลเลคชั่นฉลากรายการใหม 
เพียงแคคลิกไอคอนเพื่อเร่ิมการทํางานของซอฟตแวร

• สามารถใชวิธีการตอไปนี้เพื่อเร่ิม P-touch Update Software
• คลิกที่ [เร่ิม] แลวเลือก [โปรแกรมทั้งหมด]-[Brother P-touch]-[P-touch Update 
Software] 

• หากมีการแสดงขอความเพื่อแจงใหผูใชทราบวาซอฟตแวรการแกไข (P-touch Editor) 
เปนซอฟตแวรเวอรช่ันลาสุดแลวเม่ือเร่ิม ใหคลิก [ใช] แลวไปยังขั้นตอนที่ 3
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3 เลอืก [เคร่ืองพิมพ] และ [ภาษา] 
เลอืกกลองเคร่ืองหมายขางๆ 
คอลเลคช่ันฉลากท่ีตองการติดตั้งหรือ
ซอฟตแวรท่ีตองการอัพเดต แลวคลกิ [ติดตั้ง]

4 คอลเลคช่ันฉลากท่ีติดตั้งจะบันทึกไวในแท็บ 
P-touch Editor [คอลเลคช่ันฉลาก]

การอัพเดต P-touch Editor Lite 

1 ปดเคร่ืองและเช่ือมตอกับสาย USB
ตรวจสอบวาไดปด Editor Lite กอนที่จะเช่ือมตอ QL-700 เข ากับเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB 
กดปุม Editor Lite คางจนกระทั่งดวงไฟ Editor Lite ดับลง

2 ดับเบิลคลิกไอคอน [P-touch Update Software]

• คลิก "คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด" ที่ดานบนขวา
เพือ่ดูหนาเว็บพรอมดวยตัวอยางของการออกแบบ
คอลเลคช่ันฉลากท่ีระบุ

• หากคุณใชเคร ือง Mac คุณจะไมสามารถดาวนโหลด
ชนดิคอลเลคช่ันฉลากรายการใหมใหแก P-touch 
Editor อยางไรกต็าม คุณสามารถอพัเดตซอฟตแวร 
P-touch Editor ได

สามารถใชวิธีการตอไปนี้เพื่อเร่ิม P-touch Update Software
คลิกที่ [เร่ิม] แลวเลือก [โปรแกรมทั้งหมด]-[Brother P-touch]-[P-touch Update 
Software] 
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3 คลิกไอคอน [การอัพเดทขอมูลของตัวเคร่ือง]

4 เลอืก [เคร่ืองพมิพ] ตรวจสอบใหแนใจวาระบบ
ไดแสดงคําวา [เคร่ืองไดเช่ือมตออยางถูกตอง] 
แลวคลิก [ตกลง]

5 เลอืก [ภาษา] เลือกกลองเคร่ืองหมายท่ีติด
กับซอฟตแวร P-touch Editor Lite ท่ีตองการ
อพัเดตแลวคลิก [โอน]

6 เลอืกเน้ือหาท่ีตองการอัพเดต แลวเลอืก [เร่ิม] 
เพือ่เร่ิมการอัพเดต
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7 คอมพวิเตอรของคณุจะแสดงหนาจอทางดานขวา
น้ีในระหวางท่ีซอฟตแวรกําลงัทําการอัพเดต

8 คลิก [ตกลง] เพื่อดําเนินการอัพเดต
ใหเสร็จสิน้

9 การแสดงผลจะกลบัสูหนาจอการใสขอมูลเมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น

อยาปดเคร่ืองในระหวางกระบวนการอัพเดต
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เร่ิมใชงาน P-touch Editor

1 ดับเบิลคลิกท่ี [การใชงาน] และตามดวย 
[P-touch Editor 5.0] 

แสดงหนาตางเลยเอาต

2 ดับเบิลคลิกอัพพลิเคชัน "P-touch Editor"
เร่ิม P-touch Editor

วิธกีารใช P-touch Editor สําหรับ Macintosh
สวนนี้ใหมุมมองโดยรวมของ P-touch Editor ดูวิธีใช P-touch Editor สําหรับรายละเอียด

หากมีการสราง Alias ใหกดดับเบิลคลิกที่ Alias
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หนาตางเลยเอาต
โหมดมาตรฐาน

โหมดนี้จะเตรียมการสรางฉลากอยางงายดวยขอความและรูปภาพ
หนาตางเลยเอาตประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้

แถบคําส่ัง
ประกอบดวยคําสั่งตางๆ เชน ใหม/เปด กระดาษ ขอความ เฟรม รูปภาพ เปนตน 

แถบเครือ่งมอือุปกรณวาดรูป/แกไข
จัดเตรียมเครื่องมือสําหรับเลือกออบเจกต ปอนข อความ วาดภาพกราฟฟก เปนตน

ตวัตรวจสอบ
ชวยใหคุณสามารถแทรกและจัดรูปแบบขอความ รูปภาพ เปนตน ไดอยางงายดาย 

หนาตางเลยเอาต
ใชเพื่อแสดงและแกไขออบเจกต

หนาตางฐานขอมลู
แสดงฐานขอมูล 

• เมนู [มุมมอง] ชวยใหคุณแสดง/ซอนแถบเคร่ืองมือและหนาตางได
• ดูวิธีใช P-touch Editor สําหรับรายละเอียด

5

2

1

4

3

1

2

3

4

5
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โหมด Snap
โหมดนี้ คุณสามารถจับหนาจอ พิมพเปนรูปภาพและบนัทึกสําหรับใชงานในภายหลังได เร่ิมใชงานโหมด Snap 
ตามขั้นตอนตอไปนี้

1 เมือ่คณุคลกิ [โหมด Snap] กลองไดอะลอ็กโหมด 
Snap จะปรากฏ คลิก  

2 โหมด Snap จะปรากฏ

เร่ิมวิธีใช P-touch Editor
สวนนี้จะอธิบายวิธีการเร่ิมใชงานวิธีใช P-touch สําหรับ Mac ตอไปนี้จะเปนตัวอยางของการใช Mac OS X 10.4.9 

จากไดอะล็อก ใหม/เปด
ในกลองขอความ ใหม/เปด คลิก 
วิธีใช - การใชงาน 

จาก P-touch Editor

เพิ่มดูวิธีใช P-touch Editor คลิกวิธีใชแลว
เลือกวิธีใช P-touch Editor

หากคุณทําเครื่องหมายที่ 
[ไมตองแสดงไดอะล็อกนี้อีก] คุณจะสามารถไปที่
โหมด Snap ไดโดยตรงในครั้งตอไป

ดูวิธีใช P-touch Editor สําหรับรายละเอียด
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การตั้งคาไดรฟเวอรเคร่ืองพิมพ34

ภาคผนวก

คุณสามารถใชเคร่ืองนี้สั่งพิมพโดยตรงจากแอพพลิเคชัน Windows® ได โดยการติดต้ังไดรฟเวอรเคร่ืองพิมพ

การต้ังคาไดรฟเวอรเคร่ืองพิมพ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ คุณจะเห็น QL-XXX ใช "XXX" เปนช่ือเคร่ืองพิมพของคุณ ช่ือเครื่องพิมพที่ปรากฏบนหนาจอ
อาจแตกตางจากช่ือเครื่องพิมพที่คุณซ้ือหนาจออาจแตกตางกันตามรุน ตัวอยางตอไปนี้ใช Windows Vista®

1 • สําหรับ Windows Vista® / Windows® 7
จาก [คอนโทรลพาแนล] ไปท่ี [ฮารดแวรและเสียง] แลวเปด [เคร่ืองพิมพ (Windows 
Vista®) / อุปกรณและเคร่ืองพิมพ (Windows® 7)]

• สําหรับ Windows® XP
จาก [คอนโทรลพาแนล] ไปท่ี [เคร่ืองพิมพและแฟกซ]

2 เลอืก "Brother QL-XXX" 
และคลิกขวาและเลือก 
[เลือกรายการโปรดการพมิพ]
กลองไดอะล็อก [เลือกรายการโปรดการพิมพ 
Brother QL-XXX] จะปรากฏขึ้นมา

3 เลอืกแตละรายการ จากน้ันคลิกท่ี [ตกลง] 

• แท็บ [พื้นฐาน]
คุณสามารถตั้งขนาดกระดาษ จํานวนสําเนา คุณภาพ 
และตัวเลือกการตัดได

ส่ังพิมพโดยตรงจากแอพพลิเคชนัอ่ืน ๆ

เนื่องจากขนาดกระดาษของเครื่องพิมพนี้แตกตางจากเครื่องพิมพทั่วไป คุณอาจไมสามารถพิมพไดแมวาจะ
ติดต้ังไดรฟเวอรและซอฟตแวรแลว ยกเวนในกรณีที่สามารถปรับแตงขนาดของฉลากไดจากซอฟตแวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากวิธใีชของ Windows®
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• แท็บ [ขั้นสูง] 
คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกกราฟฟก ("ฮาลฟโทน" 
"ความสวาง" และ "ความคมชัด") และ 
"รูปแบบเทปตอเนื่อง" ได 

คุณสามารถเปล่ียนรูปแบบของฉลากหรือสรางรูปแบบ
ฉลากใหมไดจากกลองไดอะล็อก [รูปแบบเทปตอเน ือง] 
ซ่ึงจะปรากฏขึ้นเม่ือคลิก [ต้ังคา...]

คุณสามารถตั้งช่ือรูปแบบ ("ช่ือ") และขนาด ("กวาง" 
"ยาว" และ "การปอน") และคลิก [คาเร่ิมตน]

• แท็บ [อื่นๆ] 
คุณสามารถแกไข "หนวย" (มม. หรอื นิ้ว)

4 ปดหนาตาง [เคร่ืองพิมพ]
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สั่งพิมพโดยตรงจากแอพพลิเคชันอื่น
เราจะใช Microsoft® Word เปนตัวอยาง
ตามขัน้ตอนตอไปนี ้คุณจะเหน็ QL-XXX ใช "XXX" เปนช่ือเคร่ืองพมิพของคุณ ช่ือเครือ่งพมิพทีป่รากฏบนหนาจออาจแตกตางจาก
ช่ือเครื่องพิมพที่คุณซ้ือ
หนาจออาจแตกตางกันตามรุน

1 คลิกท่ี  และ 
กลองไดอะล็อก [พิมพ] จะปรากฏ

2 เลอืก"Brother QL-XXX".
คุณสามารถเปล่ียนคาไดรฟเวอรเคร่ืองพมิพได จากกลอง
ไดอะล็อก [คุณสมบติั] ทีป่รากฏขึน้เม่ือคลิกที ่  

3 คลิก  เพื่อปดกลองไดอะล็อก [พิมพ]

4 หลังจากคลิกท่ี [เลยเอาตหนา] หมึก/แถบเคร่ืองมือมาตรฐานจะปรากฏ จากนั้นคลกิท่ี  
ท่ีดานขวาในสวนของต้ังคาหนากระดาษ
กลองไดอะล็อก [การตั้งคาหนากระดาษ] จะปรากฏ

5 คลิกท่ีแท็บ [กระดาษ] 
และเลือกขนาดกระดาษท่ีคุณตองการพิมพ 
คุณยังสามารถเลือกรูปแบบฉลากที่คุณตองไดเพิ มไวใน 

 หนา 34 ไดอีกดวย
คุณสามารถกําหนดขอบกระดาษไดในแท็บ [ขอบ]

6 คลิก  เพือ่กลบัสูเอกสารของคุณ
ขนาดของหนาตาง Microsoft® Word จะปรับตามขนาดกระดาษที่คุณไดเลือกไว แกไขเอกสารตามที่ตองการ

7 คลิก  และ  จากน้ันคลิกท่ี 
ฉลากที่เลือกจะถูกจัดพิมพ
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