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สายเคเบิล RS-232C และสายเคเบิลเครือขายนั้นไมใชอุปกรณมาตรฐาน
เลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมกับอินเทอรเฟซของคุณ

• สายเคเบลิ USB
ใชสายเคเบิลอินเทอรเฟซที่ใหมาดวย

• สายเคเบลิ RS-232C
รูปแบบเข็มของสายเคเบิลแบบซีเรียล (สายเคเบิล RS-232C) ซึ่งสามารถใชกบัเครือ่งนี้ไดจะแสดงอยูในตารางดานลาง 
คุณสามารถซือ้สายเคเบิลเหลานี้ไดที่รานขายอุปกรณไฟฟา อยาใชสายเคเบิลอินเทอรเฟซที่ม ีความยาวกวา 2 เมตร

ดาน Brother QL ดาน PC
ล็อคสกรู D-sub ตัวเมีย #4 - 40 (UNC). (D-Sub9P ตัวเมีย)

• สายเคเบลิเครือขาย
ใชสายเคเบิลเกลียวคูแบบตรงชนิด 5 (หรือมากกวา) สําหรับเครือขายอีเธอรเน็ตความเร็วสงู 10BASE-T หร ือ 100BASE-TX

สวนขั้วตอซีเรียล RS-232C ของอุปกรณนี้ไมใชแหงพลังงานแบบจํากัด

1 การใชสายเคเบิลอินเทอรเฟซ

ชื่อสัญญาณ จํานวนเข็ม รูปแบบเข็ม จํานวนเข็ม ชื่อสัญญาณ

DCD 1 1 DCD

RXD 2 2 RXD

TXD 3 3 TXD

DTR 4 4 DTR

GND 5 5 GND

DSR 6 6 DSR

RTS 7 7 RTS

CTS 8 8 CTS

RI 9 9 RI
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สิง่สําคัญ
สําหรับการเชื่อมตอ USB ควรจะใชสายเคเบิลอินเทอรเฟซ USB 
ที่ใหมาดวยเพ่ือใหแนใจวามีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดดาน EMC (ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา)

สําหรับอินเทอรเฟซเครือขายและซีเรียล 
ควรใชสายเคเบิลอินเทอรเฟซที่มีกรอบปกปองเพ ื่อใหแนใจวามีคณุสมบตัิตรงตามขอกําหนดของ EMC

การเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขที่ไมไดรับการอน ุญาตจาก Brother Industries, Ltd. 
อยางเปดเผยอาจจะสงผลกระทบตอประสทิธิภาพและคณุภาพการพิมพ 
และความเสยีหายที่เกิดขึน้อาจจะไมไดรับการค ุมครองภายใตการรับประกันแบบจํากัดเงื่อนไข นี้

• คําเตอืนสําหรับการเชื่อมตอ LAN:
อยาเช่ือมตอเคร่ืองนีเ้ขากับการเชื่อมตอ LAN ซึง่อาจเปนสาเหตขุองแรงดันไฟฟาเกินได

• คําเตอืนสําหรับการเชื่อมตอ RS-232C:
สวนขั้วตอซเีรียล RS-232C ของอุปกรณนี้ไมใชแหล งพลังงานแบบจํากัด
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ในสวนนีจ้ะอธิบายวธิีการติดตัง้ซอฟตแวรและไดรเวอรเครื่องพิมพ ตามขั้นตอนตอไปนี้ คุณจะเห็น XX-XXXX ใช "XX-XXXX" 
เปนช่ือเครือ่งพิมพของคุณ

1 สําหรับ Windows® XP/Windows Server® 2003
จาก [คอนโทรลพาแนล] ไปที่ [เพ่ิมหรือลบโปรแกรม]
จะมีไดอะล็อก [เพ่ิมหรือลบโปรแกรม] ปรากฏขึ้นมา

สําหรับ Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
จาก [คอนโทรลพาแนล] ไปที่ [โปรแกรม] แลวเปด [โปรแกรมและคุณสมบัต]ิ
จะมีหนาตาง [ถอนการติดตั้งหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรม] ปรากฏขึ้นมา

2 สําหรับ Windows® XP/Windows Server® 2003
เลือกซอฟตแวร/คูมือผูใชที่คุณตองการลบ เชน P-touch Editor 5.0 แลวคลิก [ลบ]

สําหรับ Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
เลือกซอฟตแวร/คูมือผูใชที่คุณตองการลบ เชน P-touch Editor 5.0 แลวคลิก [ถอนการติดตั้ง]

3 คลิก [ตกลง]/[ใช]
กระบวนการถอนการตดิตั้งจะเริ่มข้ึน

4 ปดไดอะล็อก [เพิ่มหรอืลบโปรแกรม] (Windows® XP/Windows Server® 2003)/[โปรแกรมและคุณสมบัติ] 
(Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008)
ถอนการติดตั้ง Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/คูมือผูใช 

2 การถอนการติดตั้งซอฟตแวรและไดรเวอร
เครื่องพิมพ

การถอนการติดต้ังซอฟตแวร/คูมือผูใช (Windows®)
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1 ปดเครือ่งพมิพ

2 สําหรับ Windows® XP
จาก [คอนโทรลพาแนล] ไปที่ [เครื่องพิมพและฮารดแวรอ่ืนๆ] เปดหนาตาง [เครื่องพิมพและโทรสาร]

สําหรับ Windows Server® 2003
จาก [คอนโทรลพาแนล] เปดหนาตาง [เครือ่งพิมพและโทรสาร]

สําหรับ Windows Vista®

จาก [คอนโทรลพาแนล] ไปที่ [ฮารดแวรและเสยีง] แลวเปด [เครื่องพิมพ]

สําหรับ Windows® 7
คลิกที ่  ไปที่ [อุปกรณและเครื่องพิมพ]

สําหรับ Windows Server® 2008
จาก [คอนโทรลพาแนล] เปด [เครื่องพิมพ]

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากวิธีใชของ Windows® Help.

3 สําหรับ Windows® XP/Windows Server® 2003
เลือก “Brother XX-XXXX” แลวคลิก [ไฟล] - [ลบ]

สําหรับ Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
เลือก “Brother XX-XXXX” คลิกขวาที่ไอคอน แลวคลิก [ลบ] (Windows Vista®/Windows Server® 2008)/[ลบอุปกรณ] (Windows® 7)

4 สําหรับ Windows® XP/Windows Server® 2003
ไปที่ [ไฟล] - [คุณสมบัติเซิรฟเวอร]

สําหรับ Windows Vista®

ในหนาตาง [เครื่องพิมพ] คลิกขวาแลวไปที่ [ใชงานในฐานะผูดูแลระบบ] - [คุณสมบัตเิซิรฟเวอร...]
หากมีไดอะล็อก [การยืนยันการอนุญาต] ปรากฏขึ้นมา ใหคลิก [ตอไป] หากมีไดอะล็อก [ควบคุมบญัชีผูใช ] ปรากฏขึ้นมา 
ใหใสรหสัผานแลวคลิก [ตกลง]

สําหรับ Windows® 7
เลือก [โทรสาร] หรือ [ผูเขียนเอกสาร Microsoft XPS] ในหนาต าง [อุปกรณและเครื่องพิมพ] แลวคลิก [คุณสมบตั ิเซริฟเวอรเครื่องพิมพ] 
จากแถบเมนู

สําหรับ Windows Server® 2008
ในหนาตาง [เครื่องพิมพ] คลิก [คุณสมบตัิเซริฟเวอร] ซึ่งปรากฏขึ้นในแถบเมนู

ถอนการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (Windows®)
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5 สําหรับ Windows® XP/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008
คลิกแท็บ [ไดรเวอร] แลวเลือก “Brother XX-XXXX” แลวคลิก [ลบ]

สําหรับ Windows Vista®

คลิกแท็บ [ไดรเวอร] แลวเลือก “Brother XX-XXXX” แลวคลิก [ลบ...]

สําหรับ Windows® 7
คลิกแท็บ [ไดรเวอร] แลวคลิก [เปล่ียนแปลงการตั้งคาไดรเวอร]
(หากมีขอความควบคุมบัญชีผูใชปรากฏขึ้น ใหพ ิมพรหสัผาน แลวคลิก [ตกลง])
เลือก “Brother XX-XXXX” แลวคลิก [ลบ...]

6 สําหรับ Windows® XP/Windows Server® 2003
ไปที่ข้ันตอน 7

สําหรับ Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
เลือก [ลบไดรเวอรและชุดไดรเวอร] แลวคลิก [ตกลง]

7 ปดหนาตาง [คุณสมบตัิเซิรฟเวอรการพมิพ]
ถอนการติดตั้งไดรเวอรเครือ่งพิมพแลว

1 ในไดรฟที่ติดตั้ง P-touch Editor ใหดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร “แอพพลิเคชั่น” - โฟลเดอร “P-touch Editor 5.0” - 
โฟลเดอร “ถอนการตดิตัง้ P-touch” - “UninstallPtEditor.command”
หนาตาง "การสิ้นสุด" จะปรากฏขึ้น และกระบวนการถอนการติดตัง้จะเริ่มข้ึน

• ตองใชสิทธิผู์ดูแลระบบในการถอนการติดตั้ง

• ในกรณีที่หนาตาง [การสิ้นสุด] ไมปรากฏขึ้นมาเมื่อดับเบิลคลิก “UninstallPtEditor.command” ใหคลิกขวา (หรือกดปุม control 

+ คลิก) ที่ “UninstallPtEditor.command” จะมีเมนูคอนเทก็ซปรากฏขึ นมา เปดหนาตาง [การสิน้สดุ] จากเมนูคอนเท็กซ 

2 คลิก  เพื่อปดหนาตาง [เมนคูอนเท็กซ]

3 ลบโฟลเดอร “P-touch Editor 5.0” จากโฟลเดอร “แอพพลิเคชั่น”

กอนที่คุณจะลบโฟลเดอร “P-touch Editor 5.0” โปรดตรวจสอบว ามีไฟลที่จําเปนหรือไม และบันทึกไฟลที่สําค ัญเก็บไว

ระบบไดถอนการติดตั้ง P-touch Editor แลว

การถอนการติดต้ัง P-touch Editor (Macintosh)
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1 ปดเครือ่งพมิพ

2 คลิกเมน ูApple - [การตัง้คาระบบ] แลวคลิก [พมิพและโทรสาร] (Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/[พิมพและสแกน] 
(Mac OS X 10.7)

3 เลือก “Brother XX-XXXX” แลวคลิก 

4 ปดหนาตาง [พิมพและโทรสาร]/[พมิพและสแกน]
ถอนการติดตั้งไดรเวอรเครือ่งพิมพแลว

การถอนการติดต้ังไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (Macintosh)
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ตอไปนี้คือฉลากตัวอยางที่คุณสามารถพิมพไดโดยใชผลิตภัณฑ Brother QL-720NW
คณุสามารถเลือกฉลากชนิดตางๆ ไดหลากหลายชนิด

เลือกชนิดของฉลากที่คุณตองการจัดทํา

3 ฉลากตัวอยาง
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ในสวนนีจ้ะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทั่วๆ ไปในการจัดทําฉลาก

เชื่อมตอกับเครื่อง PC/Mac

 นําฉลากออกจากชองนําฉลากออกเพื่อปองกันไมใหฉลากซอนกันและเปนสาเหตขุองกระดาษติด

ใชเครื่องโดยไมเชื่อมตอกับ PC (Windows® เทาน้ัน)

1 สรางขอมลูของฉลาก
ใสขอความโดยตรงโดยใช P-touch Editor หรือคัดลอกขอความจากแอพพลิเคช่ัน Microsoft® Office
ใชฟงกช่ันการแกไขอันหลากหลายของ P-touch Editor เพ่ือจัดรูปแบบหรือตกแตงฉลากของคุณ
สําหรบัรายละเอยีดวิธีการจัดทําฉลาก โปรดดูที่วิธีใช

2 พิมพฉลาก
พิมพฉลากจากเครื่องพิมพ Brother QL

สําหรบัรายละเอยีดวิธีการพิมพฉลาก โปรดดทูี่วิธีใช

1 สรางขอมลูฉลากและโอนถายไปยังเคร่ืองพิมพ (โปรดดูที่บท ตัวจัดการการโอนถาย P-touch 
ของคูมอืผูใชซอฟตแวร)

2 ใชแมแบบ P-touch เพื่อพิมพแมแบบที่โอนถายแลว (สําหรับรายละเอียดของฟงกชั่นแมแบบ P-touch 
โปรดดูที่คูมอืผูใชซอฟตแวรใน CD-ROM)

4 กระบวนการทั่วๆ ไป
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คําจํากัดความของดวงไฟแสดงสถานะ
ดวงไฟแสดงสถานะของเครื่องพมิพ Brother QL จะแสดงสภาพการทํางานในปจจุบัน

ดวงไฟ เงื่อนไข

ไมตดิ
ปดเคร่ือง

ดวงไฟสีเขียวตดิ
เปดเคร่ือง

ดวงไฟสีเขียวกระพริบ รับขอมูลจาก PC
กําลังโอนถายขอมูล
กําลังสรางขอมูลการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

ดวงไฟสีสมตดิ
ฝาปดมวนเปด ปดฝาปดมวนใหสนิท
เคร่ืองอยูในสถานะการรีเซ็ต

ดวงไฟสีสมกระพริบ
กําลงัระบายความรอน (รอใหอณุหภูมิของหัวพมิพเย็นลง)
อยูระหวางกระบวนการรีเซ็ต

ดวงไฟสีแดงติด
กําลังบูตเคร่ือง

ดวงไฟสีแดงกระพริบ

แสดงวามีความผิดพลาดตอไปน้ีรายการหนึ่งเกิดข้ึน
ดวงไฟสีแดงจะกระพริบชาๆ (โดยเวนระยะหน่ึงวินาที)
• มวน DK หมด
• ติดตั้งมวน DK ไมถูกตอง
• การปอนผิดพลาด
• ไมมีมวน DK
• การสงผานผิดพลาด
• ฝาปดมวนเปด (ในขณะที่ทํางาน)
• การเรียกใชขอมูลผิดพลาด
• การเชื่อมตอ/การคนหาจุดการเขาถึงผิดพลาด

ดวงไฟสีแดงกระพริบเปนจังหวะผิดปกติ:
• คัตเตอรผิดพลาด

ดวงไฟสีแดงกระพริบเร็ว:
• EEPROM ผิดพลาด

5 ดวงไฟแสดงสถานะ
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รายละเอียด
คณุสมบัติการจดัเก็บขอมลูชวยใหคุณสามารถส ังงานโดยการสงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรหร ืออุปกรณอ่ืนๆ ไปยังเครื่องพิมพผานทาง USB 
ได ไฟลที่ไดรับการคดัลอกสูพ้ืนที่จัดเก็บข อมูลของเครื่องพิมพจะไดรบัการประมวลผลเมื่อคุณกดปุม Wi-Fi
คณุสมบัตินี้จะมีประโยชนในกรณดีังตอไปนี้
• เมือ่คณุตองการใชการตั้งคาที่จัดเก็บไวในไฟลคําสัง่ (รูปแบบ ".bin" หรือแมแบบที่จัดเก็บไวในรปูแบบ ".blf" 
ซึ่งแจกจายโดยผูดูแลระบบโดยไมใชเครื่องมือปรับแตง

• เมือ่คณุตองการสั่งการโดยไมติดตั้งไดรเวอรเครือ่งพิมพ
• เมือ่คณุตองการใชอุปกรณกับ OS ที่มคีุณสมบัตโิฮสต USB เพ่ือพิมพและสงขอมลู (รวมถงึระบบปฏบิ ัติการทีไ่มใช Window ดวย)

การใชคุณสมบัติการจัดเก็บขอมูล

1 ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพของคุณปดอยู

2 กดปุมเปดปดเครือ่งคางในระหวางที่กดปุม Wi-Fi คาง 
เม่ือดวงไฟแสดงสถานะการทํางานและดวงไฟ Wi-Fi กระพริบเปนสีเขยีว ใหปลอยปุม Wi-Fi 
และปุมเปดปดเครือ่ง
หลังจากที่ดวงไฟกระพริบสองสามครั้ง ดวงไฟแสดงสถานะจะตดิเปนสีเขยีวโดยอัตโนมัติ

3 เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหรอือุปกรณเขาก ับเครื่องพิมพโดยใช USB 
ระบบจะแสดงพื้นที่จัดเก็บขอมูลของเครือ่งพมิพบนหนาจอของเครือ่งพมิพหรืออุปกรณ

หากพื้นที่จดัเก็บขอมลูไมแสดงโดยอัตโนมตัิ 
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการแสดงพื้นที่จดัเก็บข อมลูไดจากคูมือการใชงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
ของคุณ

4 ลากไฟลที่คุณตองการคัดลอกไปวางไวในพื้นที่จัดเก็บขอมูล

5 กดปุม Wi-Fi ไฟลคําสั่งจะถูกดําเนนิการ ในระหวางท ี่กําลังดําเนินการไฟล ดวงไฟ Wi-Fi 
จะสวางขึ้นเปนสีเขยีว

6 หลังจากดําเนินการไฟลแลว ดวงไฟ Wi-Fi จะดับลง

7 วิธีการปดโหมดจัดเก็บขอมูล ใหปดเครือ่งพมิพ 
เครื่องพมิพจะเริม่ทํางานในโหมดการทํางานปกติ

6 การจัดเก็บขอมูล



12

• เมื่อปดเครือ่งพิมพ ระบบจะปดการทํางานของโหมดจัดเก็บขอมูลและไฟลตางๆ ทีอ่ยูในพ้ืนที่จ ัดเก็บขอมลูจะถูกลบ
• คุณสมบตัินี้สนับสนุนไฟล “.bin” และ “.blf” อยาใชไฟลรูปแบบอ่ืนๆ กบัคุณสมบัตนิี้
• อยาสรางโฟลเดอรในพ้ืนที่จัดเก็บขอมูล หากสรางโฟลเดอรข้ึนมา ไฟลในโฟลเดอรจะไมสามารถดําเนนิการได
• ความจุของพ้ืนที่จัดเกบ็ขอมูลคือ 2.45 MB ระบบไมสามารถรับประกันประสิทธิภาพในการใชงานไฟลที่มีขนาดใหญกวา 2 MB ได
• หากมีการคัดลอกไฟลหลายๆ ไฟลไปยังพ้ืนทีจ่ัดเก็บขอมลู ระบบจะดําเนินการไฟลตามลําดับการคัดลอก หากคดัลอกไฟลหลายๆ 

ไฟลดายการดําเนินการเพียงครั้งเดียว จะไมสามารถควบคุมลําดับของการดําเนินการไฟลได
• ไมสามารถใช Wi-Fi อินเทอรเฟซเครอืขายแบบใชสาย และคุณสมบตัิตางๆ ของ RS-232C 

ไดเมือ่เครื่องพิมพกําลังทํางานในโหมดจัดเกบ็ขอมูล
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แอพพลิเคช่ัน Brother iPrint&Label ชวยใหคุณสามารถพิมพจาก Apple iPhone, iPad และ iPod touch หรอืสมารทโฟน Android 
ของคุณไปยังเครื่องพิมพฉลาก Brother QL ไดโดยตรง

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน Brother iPrint&Label ไดจาก App Store หรือ Google Play โดยไมเสยีคาใชจาย เพียงแคคนหาคําวา 
“Brother iPrint&Label” ใน App Store หรือ Google Play

แอพพลิเคช่ัน Brother iPrint&Label สนับสนุนฟงกช่ันตอไป นี้:
• การพิมพฉลากดวยขอความของคุณ
• การพิมพฉลากดวยขอความของคุณโดยใชแมแบบ
• การพิมพฉลากที่ออกแบบไวกอนแลวจากคอลเลคชั นฉลาก
• การพิมพฉลากดวยรูปภาพที่คุณบนัทึกไวใน Apple iPhone, iPad และ iPod touch หรอืสมารทโฟน Android ของคุณ

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7 iPrint&Label
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QL Utility เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรทีช่วยใหคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนของเครื่องพิมพของคุณได

โดยปกติแลว เมื่อใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือพ ิมพเอกสาร 
จะใชวิธีการกําหนดการตั้งคาเครื่องพิมพในกล องไดอะล็อกแลวจงึสงขอมลูไปยังเครื่องพิมพ  
ยูทิลิตี้นีจ้ะสามารถใชเพ่ือปรบัคาที่เปนค าขั้นสงูกวาการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

ใช QL Utility เพ่ือกําหนดคาเครื่องพิมพเมื่อเครื่องพิมพอยูในสถานะไมทํางานเทานั้น 
หากคณุพยายามกําหนดคาเครื่องพิมพในระหวางที เครื่องพิมพกําลังดําเนินงานตางๆ อยู อาจทําใหเครื่องพิมพทํางานผิดปกติได

กอนใช QL Utility
• เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับแหลงพลังงาน AC
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตัง้ไดรเวอรเครื่องพิมพอยางถูกตองและสามารถใชงานได
• เช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรโดยใช USB หรอื RS-232C 

การเริ่ม QL Utility (Windows®)

1 เชื่อมตอเครื่องพิมพที่ตองการกําหนดคาเขากับเครื่องคอมพวิเตอร

2 คลิก [Start] - [โปรแกรมทั้งหมด] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool] 
ระบบจะแสดงหนาจอ [Printer Setting Tool]

3 เลือกเครือ่งพิมพที่เชื่อมตอในขัน้ตอนที่ 1

4 คลิกปุม [ยูทิลิตี้]
ระบบจะแสดงหนาตางหลัก
ดูที่ i วธิีการใช QL Utility

8 QL Utility
ภาพรวม

การใช QL Utility
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การเริ่ม QL Utility (Macintosh)

วิธกีารใช QL Utility

เปดเครื่องเมือ่เสียบปลั๊ก 
กําหนดวาเครื่องพิมพจะเปดเองหรือไมเมือ่เส ียบปล๊ัก
การตั้งคาที่ใชได: [ปด], [เปด]

การต้ังเวลาปดอตัโนมัติ
กําหนดระยะเวลากอนที่เครื่องพิมพจะปดเองโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาที่ใชได: [0], [10], [20], [30], [40], [50], [60]

การตั้งคานี้จะถูกปดการใชงานเมื่อเช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสาย/
เครือขายแบบไรสาย

การต้ังคาเครอืขายเมื่อเปดเครือ่ง
กําหนดเงื่อนไขการเชื่อมตอผานทาง Wi-Fi และเครอืข ายแบบใชสาย 
เพ่ือเปดเครื่องพิมพ
การตั้งคาที่ใชได: [ LAN ไรสายตามคาเริ่มตน], [LAN แบบใชสายตามคาเริม่ตน], 
[รักษาสถานะปจจุบัน]

บันทึกการต้ังคาคําส่ัง
บนัทึกเนือ้หาของรายการที่แสดงในแท็บที่เลือกเปนไฟลรูปแบบคําสั่ง “.bin”

1 เชื่อมตอเครื่องพิมพที่ตองการกําหนดคาเขากับเครื่อง Mac

2 คลิก [Macintosh HD] - [แอพพลิเคชั่น] - [Brother] - [Utilities] - [Brother QL-7xx Utility]
ระบบจะแสดงหนาตางหลัก
ดูที่ i วธิีการใช QL Utility.

1 ในหนาตางหลักของ QL Utility เลือกกลองเครือ่งหมายของพารามิเตอรที่มีการตั้งคาที่คณุตองการเปลี่ยนแปลง

2 เลือกการตั้งคาที่ตองการจากรายการพูลดาวนหรอืใสคาที่ตองการ

3 คลิก [ใชงาน] เพือ่บันทึกการตั้งคาเขากับเครื องพิมพ
ระบบจะบนัทึกการตัง้คาเมื่อคุณปด QL Utility และการตัง้คาจะถูกใชงานเมือ่เริ่ม QL Utility ครั้งตอไป
อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา หากมเีครื่องพิมพเช ื่อมตออยูแลวเมือ่เริ่ม QL Utility ระบบจะใชงานการตั้งคาของเครื่องพิมพ

สําหรับ Windows®
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การต้ังคาเอาทพุทขอมลูเครือ่งพิมพ
กําหนดวาจะพิมพขอมลูใดบางเมื่อพิมพการตั้งคาของเครื่องพิมพ
การตั้งคาที่ใชได: [ทั้งหมด], [บันทึกการใชงาน], [การต้ังคาเครือ่งพิมพ], 
[ขอมูลการโอนถายของเครือ่งพิมพ]

โหมดคําส่ัง 
ตัง้คารปูแบบคําสั่งของเครื่องพิมพ
การตั้งคาที่ใชได: [แรสเตอร], [ESC/P], [แมแบบ P-touch]

อตัราบอด (Windows® เทานั้น) (การเชื่อมตอ RS-232C เทานั้น)
ตัง้คาอัตราบอด
การตั้งคาที่ใชได: [9600], [57600], [115200]

สําหรับ Windows®
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อางอิง

คณุสามารถดําเนินการบํารุงรักษาตัวเครื่องไดตามระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม ในบางสภาพแวดล อมของการใชงาน 
คณุอาจจําเปนที่จะตองทําการบํารุงรักษาบอยกวาเดิม (เชน ในโรงงานอุตสาหกรรม)

การบํารุงรักษาหัวพิมพ
มวน DK (กระดาษบันทึกดวยความรอน) 
ที่ใชกับเครื่องพิมพไดรบัการออกแบบมาใหทําความสะอาดหัวพมิพไดโดยอัตโนมัติ เม่ือมวน DK 
ผานหัวพิมพในระหวางการพิมพและการปอนฉลาก หัวพิมพจะไดรับการทําความสะอาด

การบํารุงรักษาชองรับฉลาก
หากฉลากทําใหเครื่องตดิเนือ่งจากมีคราบกาวติดที่ชองรับฉลาก 
ใหถอดปลั๊กออกแลวใชผาชุบเอธานอลหรือไอโซโพรพิล
แอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาด

9 การบํารุงรักษา

ชองรับฉลาก
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หากมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางการใชเครื่อง วิธ ีการดังตอไปนีอ้าจจะสามารถแกไขปญหาได

ปญหาชนิดตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน

ปญหา วิธีแกไข

เคร่ืองพิมพ Brother QL ไมพิมพ 
หรือไดรับขอความแจงความผิดพลาดทางการพิมพ 

• สายไฟของตวัเคร่ืองหลวมหรือไม?
ตรวจสอบ โดยการเสียบสายไฟของตัวเคร่ืองใหแนนอีกคร้ัง

• ติดตั้งมวน DK อยางถูกตองหรือไม?
หากไมเปนเชนน้ัน ใหคุณทําการถอดมวน DK ออก พร อมท้ังทําการติดตัง้ใหมอีกคร้ัง

• ตัวเคร่ืองมีมวน DK เหลืออยูหรือไม? 
 ตรวจสอบใหแนใจวามีมวน DK เหลอือยูเพียงพอสำหรับการพิมพ

• ฝาปดมวน DK เปดอยูหรือไม? 
ตรวจสอบใหแนใจวา ฝาปดมวน DK ปดสนิทเรียบรอย

• มีความผิดพลาดของเครื่องพิมพ หรือมีความผิดพลาดเกี่ยวกับการสงกระดาษหรือไม? 
ใหคุณปดเคร่ืองพิมพ Brother QL และทําการเปดเคร่ืองข้ึนมาอีกคร้ัง หากคุณยังพบปญหาเดิมอยู 
แนะนําใหคุณตดิตอศนูยบริการ Brother ท่ีใกลเคยีง

• หากเครื่องพมิพเช่ือมตอโดยใชฮับ USB ใหพยายามเชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากับ PC โดยตรง ถาไม 
ลองเชื่อมตอดวยพอรท USB อืน่ 

ดวงไฟ LED แสดงสถานะไมติด
• เสียบปลั๊กพลงังานแนนหรือไม? 
ตรวจสอบวาเสียบปลั๊กพลังงานแนนหรือไม ถาแน น ใหลองเสียบกับเตาเสียบบนผนังตวัอืน่

มีขอความแจงเตอืนความผิดพลาดการสงขอมูลปรา
กฏขึ้นบน PC/Mac

• เลือกพอรทถกูตองหรือไม? (Windows® เทาน้ัน)
ตรวจสอบวาไดเลือกพอรทที่ถูกตองจากในรายการ "พิมพไปยังพอรทตอไปน้ี" 
ในกลองไดอะลอ็กคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ

• เคร่ืองพิมพ Brother QL อยูในโหมดทําความเย็นหรือไม (ดวงไฟแสดงสถานะกระพริบเปนสีสม)? 
รอจนดวงไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบแลวลองพมิพอีกคร้ัง

ฉลากติดอยูกับคัตเตอร • ติดตอแผนกบริการลูกคาของ Brother หรือตวัแทนจําหนาย Brother ในพื้นที่ของคุณ

ฉลากไมออกมาจากเครื่องหลังจากพิมพ
• ตรวจสอบวาไมมีอะไรขวางเสนทางการออกจากเครื องของฉลาก
• ตรวจสอบวามวน DK ไดตั้งคาอยางถูกตองโดยการถอดมวน DK แลวตดิตัง้ใหม
• ตรวจสอบวาฝาปดมวน DK ปดสนิทหรือไม

หลังจากการเปลี่ยนมวนในขณะที่เปดใชคุณสมบัต ิ
Add-In ระบบจะไมอพัเดตรูปแบบเลยเอาต 
(Windows® เทาน้ัน)

• ปด P-touch Editor เพื่อออกจาก Add-In แลวเปด Add-In อกีคร้ัง

ไมมีไอคอน P-touch Add-In ใน Microsoft® Word 
(Windows® เทาน้ัน)

• เปด Microsoft® Word จาก Microsoft® Outlook® หรือไม?
• เลือก Microsoft® Word เปนตัวแกไขเร่ิมตนของ Microsoft® Outlook® หรือไม? 
เน่ืองจากขอจํากัดของโปรแกรม Microsoft® Word Add-In จะไมทํางานในการตัง้คาดานบน ปด 
Microsoft® Outlook® และ รีสตารท Microsoft® Word 

คัตเตอรผิดพลาด
• หากมีความผิดพลาดคัตเตอรเกิดข้ึน ใหปดฝาครอบมวน DK แลวกดปุมเปด/ปดเคร่ือง 
คัตเตอรจะเลื่อนกลบัสูตําแหนงธรรมดาแลวปดเคร่ืองพิมพโดยอตัโนมัติ หลังจากปดเคร่ืองแล ว 
ใหตรวจสอบชองนําฉลากออกและนํากระดาษที่ตดิออกจากเครื่อง 

10 การแกไขปญหา
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บารโคดที่พิมพไมสามารถอานได

• กําหนดฉลากใหเปนแนวตัง้กับหัวพิมพตามภาพดานลาง

• สแกนเนอรบางชนิดจะไมสามารถอานบารโคดได ลองใชสแกนเนอรเคร่ืองอื่น
• เราขอแนะนําใหพิมพบารโคดโดยตัง้คาตวัเลอืกคุณภาพการพิมพเปน 

"ใหความสําคัญตอคุณภาพการพิมพ"

Windows® XP:
วธิีการเปลี่ยนตวัเลือกคุณภาพการพิมพ เปดคุณสมบัติการพิมพโดยไปที่ [คอนโทรลพาแนล] - 
[เคร่ืองพิมพและฮารดแวรอื่นๆ] - [เคร่ืองพิมพและโทรสาร] 
คลกิขวาที่เคร่ืองพิมพท่ีตองการเปลี่ยนการต ั้งคา แลวเลือก [คุณสมบัต]ิ แลวคลิก 
[รายการโปรดการพิมพ...] ในแท็บ [ท่ัวไป]

Windows Vista®:
วธิีการเปลี่ยนตวัเลือกคุณภาพการพิมพ เปดคุณสมบัติการพิมพโดยไปที่ [คอนโทรลพาแนล] - 
[ฮารดแวรและเสียง] - [เคร่ืองพิมพ] คลิกขวาที่เคร่ืองพิมพท่ีตองการเปลี่ยนการตั้งคา แลวเลือก 
[คุณสมบัติ] แลวคลิก [รายการโปรดการพิมพ...] ในแท็บ [ท่ัวไป]

Windows® 7:
วธิีการเปลี่ยนตวัเลือกคุณภาพการพิมพ เปดคุณสมบัติการพิมพโดยไปที่  - 
[อปุกรณและเคร่ืองพิมพ] คลิกขวาที่เคร่ืองพิมพท่ีตองการเปลีย่นการตั้งคาแลวเลือก 
[คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ] แลวคลิก [รายการโปรด...] ในแท็บ [ท่ัวไป]

Mac OS X 10.5.8 - 10.7:
วธิีการเปลี่ยนตวัเลือกคุณภาพการพิมพ ใชแท็บ "พื้นฐาน" ในคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ

ฉันตองการจะรีเซ็ตเคร่ืองพิมพ/
ลบขอมูลท่ีโอนถายจากเครื่อง PC/Mac

เม่ือปดเคร่ือง กดปุม ตัด คางในระหวางที่กดปุม เปด/ปด คาง เม่ือดวงไฟ Wi-Fi เร่ิมกระพริบ 
และดวงไฟแสดงสถานะติดข้ึนเปนสีสม กดปุม ตัด หกคร้ังในระหวางที่ยังคงกดปุม เปด/ปด คาง 
เคร่ืองจะรีเซ็ต ขอมูลท้ังหมดที่โอนถายมาจาก PC/Mac 
จะถกูลบและเครื่องจะรีเซ็ตกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ฉันตองการยกเลิกงานพิมพปจจุบัน • ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเปดอยูแลวกดปุม เปด/ปด

ปญหา วิธีแกไข

หัวพิมพ

ขอแนะนํา
ทิศทางการพิมพ

ชองนําฉลากออก
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เม่ือพิมพโดยใชสาย USB 
เคร่ืองพิมพจะหยุดการทํางานชั่วคราวซ้ําๆ 
แลวพิมพตอ

• ตั้งคาเคร่ืองพิมพเปนการพิมพตามลําดับหรือไม?
หากใช ใหตั้งโหมดการพิมพใหเปนโหดมบัฟเฟอร 

Windows® XP:
เปดคณุสมบัติเคร่ืองพิมพจาก [คอนโทรลพาแนล] - [เคร่ืองพิมพและโทรสาร] แลวคลิกปุม 
[การตั้งคาการพิมพ...] ในแท็บ [อื่นๆ]
เลือกตัวเลือก [หลงัจากไดรับขอมูลแลวหน่ึงหนา]

Windows Vista®/Windows® 7:
เปด [อุปกรณและเครื่องพิมพ] จาก [คอนโทรลพาแนล] แลวคลิกขวาที่เคร่ืองพมิพ QL ของคุณ 
แลวคลิก [การตัง้คาการพิมพ] เลอืกตัวเลือก [หล ังจากไดรับขอมูลแลวหน่ึงหนา] ในแท็บ [อืน่ๆ]

Mac OS X 10.5.8 - 10.7:
เปดแท็บ [พื้นฐาน] ในคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ
เลือกตัวเลือก [หลงัจากไดรับขอมูลแลวหน่ึงหนา]

• หรืออีกวิธกีารหน่ึงคือการถอดสาย LAN จนกวาการพ ิมพดวย USB จะเสร็จสิ้น

ไมสามารถพิมพจากเครือขายแบบใชสายได
• ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลเครือขายหรือไม 
• ดวงไฟ LED ระบบไรสายตดิหรือไม?
หากดวงไฟ LED ตดิหรือกระพริบ ใหกดปุม Wi-Fi เพื่อปด

ไมสามารถตดิตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเครือข
ายแบบใชสายได

• ตรวจสอบวาเช่ือมตอสายเคเบิลเครือขายหรือไม 
• ดวงไฟ LED ระบบไรสายตดิหรือไม?
หากดวงไฟ LED ตดิหรือกระพริบ ใหกดปุม Wi-Fi เพื่อปด

ไมสามารถพิมพจากเครือขายไรสายได
• ดวงไฟ LED ระบบไรสายตดิหรือไม?
หากดวงไฟ LED ไมติด ใหกดปุม Wi-Fi เพื่อเปด

ไมสามารถตดิตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ
เครือขายไรสายได

• ดวงไฟ LED ระบบไรสายตดิหรือไม?
หากดวงไฟ LED ไมติด ใหกดปุม Wi-Fi เพื่อเปด

ปญหา วิธีแกไข

สําหรับ Windows®



21
อางอิง

รายละเอียดผลิตภัณฑ

*1 ข้ึนอยูกับชนิดสือ่ (เทป/ฉลาก) ทีใ่ช

รายการ QL-720NW

การแสดงผล ดวงไฟ Wi-Fi (เขียว) ดวงไฟแสดงสถานะ (เขียว สม แดง)

พิมพ

วิธกีารพิมพ การพิมพดวยความรอนโดยตรงผานทางหัวพิมพความรอน

ความเร็วการพิมพ*1
สูงสุด 150 มม./วนิาที, สูงสุด 93 ฉลาก/นาที (ฉลากที่อยู มาตรฐาน) (เม่ือเช่ือมตอกับ PC และใชงาน P-touch 
Editor เม่ือเช่ือมตอดวยสายเคเบิล USB)

หัวพิมพ 300 dpi/720 จุด

ความกวางการพิมพสูงสุด 59 มม.

ความยาวการพิมพสงูสดุ 1 ม.

ความยาวการพิมพต่ําสุด 12.7 มม.

คัตเตอร คัตเตอรทนทานแบบอัตโนมัติ

ปุม ปุม เปด/ปด ( ) ปุม Wi-Fi ปุมปอน ( ) ปุม ตดั ( ) 

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

ขนาด (ก x ล x ส) 128 × 236 × 153 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 1.2 กก. (ไมรวมมวน DK)

11 รายละเอียดผลิตภัณฑหลัก
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สภาพแวดลอมการทํางาน

*1 เครื่องคอมพิวเตอรควรมีคณุสมบัติตามที่ Microsoft® แนะนําสําหรับ OS ที่ติดตั้ง
*2 พ้ืนที่ที่ตองใชเมื่อติดตัง้ซอฟตแวรพรอมดวยตัวเลือกทั้งหมด
*3 ไดรเวอรเครือ่งพิมพ ระบบปฏิบัตกิาร Windows และ Macintosh ไมรองรับสาย RS-232C (สาย serial)

รายการ QL-720NW

OS
Windows® *1

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Windows Server® 2003/2008/2008R2
(สนับสนุนการติดตัง้ OEM)

Macintosh Mac OS X 10.5.8 - 10.7

อินเทอรเฟซ

Windows®

RS-232C*3, 
USB ความเร็วสูงสุด 
อเีธอรเน็ต 10BASE-T/100BASE-TX, 
เครือขายไรสาย

Macintosh
USB ความเร็วสูงสุด 
อเีธอรเน็ต 10BASE-T/100BASE-TX, 
เครือขายไรสาย

ฮารดดิสก
Windows® พื้นท่ีดิสกมากกวา 70 MB*2

Macintosh พื้นท่ีดิสกมากกวา 200 MB*2

หนวยความจํา

Windows®

Windows® XP: 128 MB ข้ึนไป 
Windows Server® 2003: 256 MB ข้ึนไป 
Windows Vista®/Windows Server® 2008/2008 R2: 512 MB ข้ึนไป 
Windows® 7: 1 GB (32-bit) หรือ 2 GB (64-bit) ข้ึนไป

Macintosh
Mac OS X 10.5.8: 512 MB ข้ึนไป
Mac OS X 10.6: 1 GB ข้ึนไป
Mac OS X 10.7: 2 GB ข้ึนไป

อื่น ๆ ไดรฟ CD-ROM

อุณหภูมิการทํางาน 10 ถึง 35 °C

ความชื้นการทํางาน 20 ถึง 80% (โดยไมมีการควบแนน)
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