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ขอขอบคุณท่ีซ้ือผลิตภัณฑ Brother QL-720NW
คูมือนีจ้ะอธิบายข้ันตอนตางๆ เพ่ือเร่ิมใชงาน Brother QL-720NW
โปรดดูรายละเอียดในคูมือผูใช สามารถดูคูมือผูใชไดในโฟลเดอรคูมือการใชงานใน CD-ROM
เราขอแนะนําใหคุณอานคูมือฉบับนีอ้ยางละเอียดกอนใชเคร่ืองพิมพ Brother QL-720NW 
และเก็บคูมือฉบับนีไ้วใกลมือเพ่ือใชอางอ ิงในภายหลัง

หมายเหตุสําคัญ
ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัการอนุมัติใหใชในประเทศท ี่ซือ้เทานัน้ โปรดอยาใชผลิตภัณฑนีน้อกประเทศที่ซือ้ เนือ่งจากอาจจะเปนการ
ฝาฝนกฎหมายดานการโทรคมนาคมไรสายและพลังงานของประเทศดังกลาว

ผลิตภัณฑนีส้นับสนุน Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/
Mac OS X 10.5.8 - 10.7

Windows® XP ทีอ่างถงึในเอกสารชดุนีห้มายถงึ Windows® XP Professional and Windows® XP Home Edition นอกจากนี ้
Windows® XP ทีอ่างถงึในเอกสารชดุนีไ้มไดครอบคลุม Windows® XP x64 Edition
Windows Vista® ทีอ่างถงึในคูมือชดุนีค้รอบคลุม Windows Vista® ทกุรุน
Windows® 7 ทีอ่างถงึในคูมือชดุนีห้มายถงึ Windows® 7 ทกุรุน
Windows Server® 2003 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2 นอกจากนี ้
Windows Server® 2003 ในเอกสารฉบบัน้ีจะไมไดหมายถงึ Windows Server® 2003 x64 Edition
Windows Server® 2008 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server® 2008 and Windows Server® 2008 R2 ทกุรุน

คําประกาศเก่ียวกับโครงการ International ENERGY STAR®

จดุประสงคของโครงการ International ENERGY STAR® คอืการสงเสริม
และพัฒนาอุปกรณสํานักงานท่ีมีการใชพลังงานอย างประหยัด
ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR® Brother Industries, Ltd. 
ไดสรางสรรคใหผลิตภณัฑของเรามีคุณสมบัติด านการประหยัด
พลังงานตามเกณฑมาตรฐานของ ENERGY STAR®
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การเรียบเรียงและเผยแพรขอมูล
ภายใตการกํากับดูแลของ Brother Industries, Ltd. 
คูมือชุดน้ีเรยีบเรยีงและเผยแพรเพื่อครอบคล ุมรายละเอียดและสวนประกอบทางเทคนิคของผลิตภัณฑ
เน้ือหาในคูมือน้ีและรายละเอียดทางเทคนคิของผลติภณัฑน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจ งใหทราบ
ลวงหนา
Brother 
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองมีการแจ งลวงหนาเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคและเน ื้อหาท่ี
ระบุ และไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเปนผลตอเน่ือง) ที่เกิดข ึ้นจาก
การยดึถือเน้ือหาทีนํ่าเสนอ รวมทัง้ขอผิดพลาดในการพมิพหรอืขอผิดพลาดใด ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการเผยแพร
ภาพหนาจอในคูมือน้ีอาจแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการหรือเครื่องพิมพที่คุณใช

© 2012 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธ์ิ

เคร่ืองหมายการคา
โลโก Brother เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.
Brother เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server และ Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรอื
เครื่องหมายการคาของ Microsoft Cor. ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่น
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad และ Safari เปนเครื่องหมายการคาของ 
Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรฐัอเมริกาและในประเทศอ ื่น
Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
Wi-Fi Protected Setup, WPA และ WPA2 เปนเครือ่งหมายของ Wi-Fi Alliance
Android เปนเครือ่งหมายการคาของ Google Inc.
ช่ือซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ใชในเอกสารน้ีเปนเครือ่งหมายการคาหรือเครือ่งหมายการคาจด
ทะเบียนของบรษิัทผูพัฒนา
ช่ือซอฟตแวรของเจาของกรรมสิทธ์ิรายตางๆ ที กลาวถึงในคูมือน้ีมีขอตกลงสิทธ์ิใชงานซอฟตแวรเฉพาะ
สําหรับซอฟตแวรกรรมสิทธ์ิแตละตัว
ช่ือทางการคาและช่ือผลติภณัฑของบรษิทัตางๆ ทีป่รากฏอยูในผลติภณัฑของ Brother เอกสารทีเ่กีย่วของ 
และวัสดุอื่นๆ เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทเหลาน้ัน

สัญลักษณที่ใชในคูมือฉบับนี้ 
สัญลักษณที่ใชในคูมือน้ีมีดังน้ี 

สญัลกัษณน้ีแสดงขอมูลหรอืคาํแนะนําทีค่วรปฏบิ ัตติาม หากละเลยเครือ่งหมายหรือสญัลกัษณเหลาน้ี 
อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความผิดพลาดในการทํางานได 

สัญลักษณน้ีใชแสดงขอมูลหรือคําแนะนําเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจมากข้ึนและใชเครื่องพิมพ ไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

แถลงสิทธ์ิอนุญาตในการแกไขขอมูลโปรแกรม
ผลิตภัณฑน้ีสามารถแกไขขอมูลโปรแกรมไดดวย
โปรดดูแถลงสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิอนุญาตในการแกไขขอมูลโปรแกรมใน CD-ROM
(สําหรบั Windows®) “X:\License.txt” (เม่ือ X คือตัวอักษรยอไดรฟของคุณ)
(สาํหรบั Macintosh) ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน CD-ROM บนเดสกทอ็ปของคณุ แลวดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนยทูลิติี ้
จะมี License.rtf ปรากฏข้ึนมา

ขอมูลท่ัวๆ ไป
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โปรดอานคําแนะนําเหลาน้ีใหเขาใจและบันทึกไว เพื่ออางอิงในภายหลัง ปฏิบัติตามคําเตือนและคำแนะนํา
ที่อยูบนผลิตภัณฑ

เครื่องหมายที่ใชสําหรบัผลิตภัณฑในคูมือฉบับน้ีจะมีดังตอไปน้ี:

วิธีการใชเคร่ืองอยางปลอดภัย

คําเตือน แสดงวาอาจจะมีอันตรายในกรณีท่ีใชงานผลิตภณัฑโดยไมดําเนินการตามคําเตือนและ
คําแนะนําโดยอาจเปนสาเหตขุองการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรายแรงได

ขอควรระวงั
แสดงวาอาจจะมีอันตรายในกรณีท่ีใชงานผลิตภณัฑโดยไมดําเนินการตามคําเตือนและ
คาํแนะนําโดยอาจเปนสาเหตขุองการบาดเจบ็เลก็นอยหรือปานกลาง และ/หรือทรัพยสนิ
เสียหายได

ไมอนุญาตใหกระทํา อยาแกะหรือรื้อผลิตภัณฑน้ี

อยาใหนํ้ากระเด็นใสผลิตภัณฑ หรืออยาจุม
ผลิตภัณฑลงในนํ้า อยาสัมผัสช้ินสวนที่กําหนดของผลิตภัณฑ

การดําเนินการที่จําเปนตองกระทํา ถอดปลั๊ก

เตือนวาอาจจะมีโอกาสไฟฟาดูดได

คําเตือน
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหายอ่ืนๆ

ตัวเคร่ือง
อยาใชเครือ่งพมิพในสิง่แวดลอมพเิศษ เชน ใกล
อุปกรณทางการแพทย คลื่นแมเหล็กไฟฟา
อาจจะ รบกวนใหอุปกรณทางการแพทยทํางาน
ผิดปกติได
ผูใชที่มีเครื่องกระตุนการทํางานหัวใจควรจะ
ออกหางจากบริเวณที่ตั้งเครื่องหากรูสึกผิดปกติ
ทิ้งถุงพลาสติกอยางเหมาะสมและเก็บใหพน
มือเด็กและทารก อยา เลนหรือนําถุงพลาสติก
มาครอบสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย
ถอดสายไฟออกในทันทีและ หยุดใชเครือ่งหาก
คณุสงัเกตไดวามีกลิน่ ความรอน ควัน สลีอก การ
เปลี่ยนรูป หรอืสิ่งที่ไมปกติในระหวางเปดเครื่อง

อยาแกะหรอืรือ้ตัวเครือ่ง เพื่อการตรวจสอบ 
ปรับแตง และซอมแซมเครื่อง โปรดติดตอ
รานคาที่คุณซื้อเครื่องมาหรอืติดตอศูนยบร ิการ
ที่ไดรับอนุญาตในพื้นท่ีของคุณ 
อยาทําผลิตภัณฑตก กระแทก หรอืสรางความ
เสียหาย ใหแกตัวเครื่อง
อยาวางเครื่องไวในพื้นท่ีที่อาจจะเปยกได เชน 
ครัว หองอาบนํ้า หรือใกลเครื่องสรางความช้ืน 
การกระทําการดังกลาวอาจทําใหถูกไฟดูดหรือ
เกิดไฟไหมได
อยาใหเครื่องโดนของเหลวทุกชนิด

วิธีการใชเคร่ืองอยางปลอดภัย
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อยาใชเครื่องที่มีสิ่งแปลกปลอมอยูขางใน อย า
นําสิง่ทีเ่ปนโลหะ เชนคลบิหนีบกระดาษ หรอืลวด
เย็บกระดาษเขาไปในเครือ่ง หากมีนํ้าหรอืสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ เขาเครื่อง ใหถอดสายไฟออก
จากเตาเสียบที่ผนังและนําสิ่งแปลกปลอมออก 
หากจําเปน ใหติดตอรานคาที่คุณซ้ือเครื่องมา
หรอืตดิตอตวัแทนบรกิารทีไ่ดรบัอนุญาตในพืน้ที่
ของคุณ
อยาใหสารทําละลาย (เบนซิน ทินเนอรผสมสี 
นํ้ายาลางเล็บ นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ) สัมผัสกับ
เครื่องและสายไฟที่เช่ือมตอ การกระทําการ
ดังกลาวอาจจะทําใหอุปกรณหลุดลอกหรอื
ละลาย ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุของไฟฟาดูด 
หรือไฟไหมได
อยาสัมผัสกับเครื่องในระหวางที่มีพายุฝนฟา
คะนอง เน่ืองจากอาจถูกไฟฟาดูดได

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องและถอด
สายไฟจากเตาเสียบที่ผนังกอนที่จะทําความ
สะอาดเครื่อง การไมกระทําการดังกลาวอาจทํา
ใหถูกไฟดูดหรือเกิดไฟไหมได
เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟดูด โปรด
อยาแกะหรอืรือ้เครื่อง หรือใหเครือ่งเปยก
อยาใชทินเนอรผสมสี เบนซิน แอลกอฮอล 
หรอืสารทําละลายอืน่ๆ เพือ่ทาํความสะอาดเครือ่ง 
เน่ืองจากอาจทําใหพื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย
ได ใหใชผาแหงและนุมเพือ่ทาํความสะอาดเคร ือง
อยาวางของหนักหรือของที่มีนํ้าไวที่ดานบน
ของเครือ่ง หากมีนํ้าหรอืสิง่แปลกปลอมเขาเครือ่ง 
โปรดติดตอรานคาที่คุณซ้ือเครื่องมา หรือติดตอ
ศูนยบริการท่ีไดรบัอนุญาตในพื้นท่ีของคุณ 
หากคณุใชงานเครือ่งท่ีมีนํ้าหรือสิ่งแปลกปลอม
เขาเครื่องตอไป เครื่องอาจจะเสียหรืออาจเปน
สาเหตุของการบาดเจ็บได

ปฏบัิติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหายอื่นๆ

สายไฟ

ใชแตแหลงพลังงานที่อนุญาตใหใชกับเครื่อง
เทาน้ัน (220 - 240V AC)
ใชแตสายไฟท่ีใหมากับเครือ่งเทาน้ัน
อยาจับสายไฟหรือปลั๊กหากมือของคุณเปยก
อยาใชงานเตาเสียบบนผนังหนักเกินไปโดย
การเสยีบอปุกรณหลายช้ินเกนิไป และอยาเสยีบ
ปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบบนผนังที่เสียหาย
อยาตัด สรางความเสียหาย ตัดแปลง หรือวาง
ของหนักทับสายไฟ
ถอดสายไฟฟาออกจากเตาเสียบบนผนัง 
และทําความสะอาดฐานข้ัวและพื้นท่ีระหวางข้ัว 
หากคุณมีเสียบปลั๊กไฟทิ้งไวที่เตาเสียบบนผน ัง
เปนเวลานานๆจะมีฝุนสะสมที่ฐานของข้ัวปลั๊ก 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการลัดวงจรและเกิดเพลิง
ไหมได

อยาใชสายไฟท่ีชํารดุ 
ตรวจสอบวาสายไฟน้ันเสียบเขาเตาเสียบบน
ผนังอยางแนนหนา 
เม่ือถอดปลั๊กไฟ อยาใชวิธีการดึงที่สายไฟ 
การกระทําการดังกลาวอาจทําใหถูกไฟดูดหรือ
เกิดไฟไหมได
อยาบิด หัก หรือทําใหสายไฟชํารดุดวยวิธีการ
ใดๆ เน่ืองจากอาจทําใหเกิดไฟฟาดูด ไฟไหม 
หรือทําใหเครื่องทํางานผิดปกติได
อยาใชสายไฟตอ เน่ืองจากอาจเปนสาเหตุของ
เพลิงไหม ไฟฟาดูด หรือสรางความเสียหายให
เครื่องได

คําเตือน
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ตัวเคร่ือง
• ผลิตภัณฑน้ีเปนผลิตภัณฑที่มีความเที่ยงตรงแมนยํา อยาทําผลิตภัณฑตก กระแทก หรือสรางความ
เสียหายใหแกตัวเครือ่ง
• อยายกตัวเครื่องโดยจับที่ฝาปดมวน DK ฝาปดอาจจะเปดออกและทําใหเครือ่งตกและเสียหายได
• อยาสอดใสสิง่ใดๆ หรอืนําสิง่ใดๆ ไปกดีขวางชองนําฉลากออกหรอืพอรท USB พอรทซีเรยีล หรอื พอรท LAN
• ใชแตสายอินเทอรเฟซ (สาย USB) ที่ใหมากับตัวเคร ื่อง
• เม่ือไมไดใชงานเปนระยะเวลานานๆ ใหถอดมวน DK ออกจากตัวเครื่อง
• อยาพยายามที่จะพิมพฉลากในขณะท่ีเปดฝาปดมวน DK 

มวน DK (ฉลาก DK และเทป DK)
• ใชแตอุปกรณเสริมและผลิตภัณฑของแทจาก Brother เทาน้ัน (ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย , ) 
อยาใชผลิตภัณฑหรืออุปกรณเสรมิของปลอม
• หากติดฉลากกับพื้นผิวที่สกปรก หรอืมีคราบมัน ฉลากอาจจะหลุดลอกหลุดไดงาย กอนติดฉลาก ควรจะ
ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะติดฉลากเสียกอน
• มวน DK ใชกระดาษความรอนหรอืฟลมทีอ่าจจะมีสซีดีจางลงหรอืหลดุลอกไดหากถูกแสงอัลตราไวโอเลต็ 
ลม หรอืฝน

ขอควรระวัง
ปฏบัิติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงไฟไหม ไฟฟาดูด หรือความเสียหายอื่นๆ

ตัวเคร่ือง

เครื่องอาจจะทํางานผิดพลาดหากวางไวใกลโทรทัศน วิทยุ ฯลฯ อยาใชเครื่องใกลกับสิ่งที่อาจจะ
กอใหเกิดคลื่นแมเหล็กรบกวน
โปรดระวังอยางใหเด็กเล็กสอดน้ิวมือเขาไปในสวนที่เคลื่อนไหวไดหรือชองตางๆ ของตัวเครื อง
ควรวางเครือ่งไวใกลๆ กับเตาเสียบไฟฟาบนผนังและเขาถึงไดงาย
อยาสัมผัสคัตเตอร เน่ืองจากอาจทําใหบาดเจ็บได
เมื่อไมไดใชเครื่อง โปรดเก็บใหพนมือเด็ก นอกจากน้ี โปรดอยาอนุญาตใหเด็กนําช้ินสวนของเครื่อง
หรือฉลากเขาปาก หากกลืนกินวัตถุใดๆ เขารางกาย โปรดปรึกษาแพทย
อยาวางเครื่องไวในบรเิวณท่ีถูกแสงแดดโดยตรง ใกลเครื่องทําความรอนหรือสิ่งที่มีความรอน หรือ
พื้นท่ีที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือต่ํามาก บริเวณท ี่มีความช้ืนสูง หรือบริเวณท่ีมีฝุนมาก เน่ืองจากอาจทํา
ใหเครือ่งทํางานผิดปกติได
อยายกตัวเครื่องโดยจับที่ฝาปดมวน DK ฝาปดอาจจะเปดออกและทําใหเครื่องตกและเสียหายได
อยายกเครื่องดวยมือเพียงขางเดียว เครือ่งอาจจะลื่นหลุดออกจากมือของคุณได
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบสายและอุปกรณเสรมิอยางถูกทิศทางและถูกวิธี นอกจากน้ี โปรดใชแต
สายและอุปกรณเสริมที่กําหนดเทาน้ัน การไมกระทําการดังกลาวอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือเกิดการ
บาดเจ็บได ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเพื่อติดตั้งอุปกรณอยางเหมาะสม
อยาลอกฉลากที่ติดอยูที่เครื่องออก (ฉลากบอกว ิธีการทํางาน หมายเลขผลิตภัณฑ ฯลฯ)

สายไฟ

หากไมไดใชเครื่องเปนเวลานานๆ โปรดถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบบนผนัง

คัตเตอร 

อยาสัมผัสใบมีดของคัตเตอร 
อยาเปดฝาปดดานบนในขณะท่ีคัตเตอรทํางาน

การติดต้ัง/การจัดเก็บ 
วางเครือ่งไวบนพืน้ผิวท่ีเรยีบและม่ันคง เชน โตะ อยาวางของหนักไวดานบนของเครื่อง 

ขอควรระวังท่ัวๆ ไป
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• อยาใหมวน DK ถูกแสงแดด อุณหภูมิสูง ความช้ืนสูง หรือฝุนโดยตรง จัดเก็บในท่ีที่เย็นและมืด ใช มวน 
DK โดยเร็วหลังจากที่เปดบรรจุภัณฑ
• การใชน้ิวของหรอืโลหะขูดพื้นผิวของฉลากที่พิมพ หรือใชมือเปยกนํ้าหรอืเหง่ือสัมผัสกับพื้นผิวที่พิมพ
อาจจะทําใหสีเพี้ยนหรือจางได
• อยาติดฉลากบนตัวคน สัตว หรือพืช นอกจากน้ี อยาติดฉลากบนทรพัยสินสาธารณะหรือทรัพยสินสวนตัว
โดยไมไดรับอนุญาต
• เน่ืองจากสวนปลายของมวน DK น้ันไดรับการออกแบบมาเพื่อไมใหติดกับแกนมวนฉลาก ฉลากแผน
สุดทายอาจจะไมถูกตัดอยางเหมาะสม ในกรณีดังกลาว ใหนําฉลากออก ใสมวน DK มวนใหมแลวพิมพ
ฉลากแผนสุดทายอีกครั้ง
หมายเหตุ: เพื่อชดเชยปญหาดังกลาว จํานวนฉลาก DK ในมวน DK แตละมวนจึงอาจจะมีมากกวาที่ระบุ
ไวบนบรรจุภัณฑ
• เม่ือลอกฉลากออกจากพื้นผิวที่ติด อาจจะมีฉลากบางสวนหลงเหลืออยู
• กอนการใชฉลาก CD/DVD โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานของ
เครื่องเลน CD/DVD เกี่ยวกับการติดฉลาก CD/DVD
• อยาใชฉลาก CD/DVD ในเครื่องเลน CD/DVD แบบดูดเขา เชน เครือ่งเลน CD ภายในรถยนตซึ่ง CD 
จะถูกดูดเขาไปในชองรับของเครื่องเลน CD
• เม่ือติดฉลากบน CD/DVD แลว อยาดึงฉลากออกจาก CD/DVD เน ื่องจากช้ันบางๆ บนพื้นผิวอาจหลุด
ลอกออกและทําใหดิสกเสียหายได
• อยาติดฉลาก CD/DVD เขากับแผน CD/DVD ที่ออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต เน่ืองจาก
ฉลากอาจหลุดออกจากแผนดิสกไดงายและการใชแผนดิสกที่ฉลากหลุดออกจากทําใหขอมูลเสียหาย 
หรือสูญหายได
• เม่ือติดฉลาก CD/DVD ใหใชตัวติดที่ใหมากับมวนฉลาก CD/DVD การไมกระทําการดังกลาวอาจทําให
เครื่องเลน CD/DVD เสียหายได
• ผูใชจะเปนผูรับผิดชอบตอการติดฉลาก CD/DVD แตเพียงผูเดียว Brother ไมขอรบัผิดชอบใดๆ 
ตอความเสียหายหรอืการสูญเสียขอมูลโดยการใชฉลาก CD/DVD อยางไมเหมาะสม
• ระวังอยาทํามวน DK ตก
• มวน DK ใชกระดาษความรอนและฟลมความรอน ทั้งฉลากและการพิมพอาจจะจางลงไดหากโดนความ
รอนและแสงแดด อยาใชมวน DK ในการติดตั้งภายนอกอาคารที่ตองการความคงทน
• ข้ึนอยูกับพื้นท่ี วัสดุ และเง่ือนไขสิ่งแวดล อม ฉลากอาจจะลอกหลุดหรือไมสามารถจะลอกได หร ือสีของ
ฉลากอาจจะเพี้ยนหรือติดกับสิ่งอื่นๆ ได โปรดตรวจสอบสภาพแวดลอมและวัตถุที่จะติดกอนติดฉลาก 
ทดสอบฉลากโดยการติดฉลากช้ินเล็กๆ ไปยังพื้นท่ีเล็กๆ ของพื้นผิวที่ตองการ

CD-ROM และซอฟตแวร
• อยาให CD-ROM เปนรอยหรือเก็บไวในอุณหภมิูที่สูงหรือต่ํา
• อยาวางของหนักไวบน CD-ROM หรอืใชแรงกดบน CD-ROM
• ซอฟตแวรที่อยูใน CD-ROM น้ันมีจุดประสงคเพื่อใชกับผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน โปรดดูรายละเอียดได ใน
ลิขสิทธ์ิใน CD-ROM สามารถติดตั้งซอฟตแวรน้ีไวในเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องเพื่อใชงานใน
สํานักงาน ฯลฯ ได
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ตรวจสอบวาในบรรจุภณัฑมีสิง่ตางๆ เหลาน้ีหร ือไมกอนใชงานเครือ่งพมิพ หากมีรายการเหลาน้ีไมครบถวน 
หรอืมีรายการใดเสียหาย โปรดติดตอตัวแทน Brother ของคุณ

QL-720NW

สาย USB คูมือการติดต้ังเคร่ืองอยางงาย

CD-ROM คูมือการใชงานเทปและฉลาก DK

สายไฟฟา AC

ปลั๊กอาจจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศ

มวน DK (มวนเทปท่ีใหมากับเคร่ือง)

ผลิตภัณฑ Brother QL-720NW includes 
จะมีมวนเทปที่ใหมากับเครื่องสองมวน:
• มวนเทปฉลากท่ีอยูมาตรฐาน (100แผน)
• มวนเทปความยาวตอเน่ือง (62 มม. X 8 ม.)

1 ภายในบรรจุภณัฑของเคร ื่องพิมพฉลาก QL-720NW
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เช่ือมตอสายไฟฟาเขากับ QL-720NW แลวเสียบ
เขากับ เตาเสียบที่ผนัง

• ตรวจสอบวาเตาเสยีบทีผ่นังน้ันเปนกาํลงัไฟฟา 
220 - 240 V AC กอนเสียบสายพลังงาน

• ถอดปลั๊กพลังงานจากเตาเสียบหลังจากที่
คุณใชผลิตภัณฑ QL-720NW เสร็จ

• เม่ือดึงปลั๊กพลังงานออกจากเตาเสียบ อยา
ใชวิธีดึงสายพลังงาน เน่ืองจากสายพลังงาน
อาจจะชํารดุได

• อยาเช่ือมตอกบัผลติภณัฑ QL-720NW 
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาระบบจะแจง
ใหดําเนินการดังกลาวเม่ือติดตั้งไดรเวอร
เครื่องพิมพ

ดานหนา ดานหลัง 

เม่ือดวงไฟ Wi-Fi ติดข้ึน การเชื่อมตอเครือขายแบบใชสายจะ
ปดการใชงาน

2 รายละเอียดช้ินสวน
หนวยการพิมพหลัก

ฝาปิดม้วน DK

ปุ่ม
Feed

ปุ่ม
CUT

ปุ่ม
Wi-Fi

ปุ่ม
ON/OFF

ดวงไฟ
แจ้งสถานะ

ดวงไฟแจ้ง
สถานะการ

ทำงาน Wi-Fi

พอรทพลังงาน

พอรท USBพอรท 
LAN

พอรทซีเรียล

สายไฟ

3 การเช่ือมตอกับแหลงพลังงาน

ปล๊ักอาจจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศ
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1 กดปุม ON/OFF คาง ( ) เพื่อ ปดเคร่ือง QL-720NW 
กดดานหนาของตัวเครื่อง Brother QL-720NW 
แลวยกฝาปดมวน DK ขึ้นแรงๆ เพื่อเปดฝาครอบ

2 ใสแกนมวนลงไปในชองนาํแกนมวนภายในชอง ใสมวน DK
• ตรวจสอบใหแนใจวาขาแกนมวนดานขวาเกี่ยวกับ ตัวนํา
แกนมวนอยางแนนหนา

• ใสแกนมวนพรอมดวยมวน DK เขาไปในชองนําแกนมวน
ทางดานขวา ของเครือ่ง Brother QL-720NW

3 ดันสวนปลายของมวน DK เขาไปในทางออก
ของมวนเทป ซ่ึงตรงกับบริเวณที่แสดง
ไวทางดานขวา

จัดสวนปลายของมวนใหตรงกับขอบดานบน
ขวาของชองนําฉลากออก

4 ปดฝาปดมวน DK
เม่ือคุณกดปุม ON/OFF ( ) เพื่อเปดเครือ่ง 
Brother QL-720NW สวนปลายของฉลากไดคัท DK 
เลื่อนเขาที่โดยอัตโนมัติ

4 การตั้งคามวน DK
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ในสวนน้ีจะอธิบายวิธีการติดตั้ง P-touch Editor 5.0 ไดรเวอรเครื่องพิมพ P-touch Update Software 
และ Printer Setting Tool โดยใชตัวเลือกการติดตั้งมาตรฐาน
กระบวนการติดตั้งซอฟตแวรจะแตกตางกันไปตาม OS ของเครื่องคอมพิวเตอร
หนาจออาจจะแตกตางกันไปตามระบบปฏิบัติการของคุณ
ตามข้ันตอนตอไปน้ี คุณจะเห็น QL-XXX ใช "XXX" เปนช่ือเครื่องพิมพของคุณ ช่ือเครื่องพิมพที่ปรากฏ
บนหนาจออาจแตกตางจากช่ือเครือ่งพิมพที่คุณซ้ือ

กระบวนการติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไม ตองแจงใหทราบลวงหนา

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมมีไดรฟ CD-ROM คุณจะสามารถดาวนโหลดไดรเวอรลาสุด 
คูมือการใชงาน และยูทิลิตี้ของผลิตภัณฑรุนของคุณจาก Brother Solutions Center ไดที่ 
http://solutions.brother.com/ แอพพลิเคช่ันซอฟตแวรบางรายการท่ีมีอยูใน CD-ROM แผนน้ี
อาจจะ ไมมีใหดาวนโหลด

สาํหรับสายอนิเทอรเฟซ USB
Windows® ไปท่ี หนา 11
Macintosh ไปท่ี หนา 13

สาํหรับเครือขายแบบใชสาย 
Windows® ไปท่ี หนา 15
Macintosh ไปท่ี หนา 18

สําหรับเครือขายแบบไรสาย
Windows® และ Macintosh 
ไปท่ี หนา 20

5 การติดตั้งซอฟตแวร
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กอนที่คุณจะติดต้ัง
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งคอมพิวเตอร
ของคุณน้ันเปดอยู และคุณไดเขาสูระบบดวย
สทิธ์ิผูดูแลระบบ

การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับสาย
อินเทอรเฟซ USB

สําหรับผูใชอินเทอรเฟซ USB (Windows®)

• อยาเพิ่งเช่ือมตอสาย USB
• หากมีโปรแกรมที่กําลังทํางานอยู โปรด
ปดโปรแกรมดังกลาว

1 ใส CD-ROM ตัวติดต้ังเขาไปใน
ไดรฟ CD-ROM ของคุณ เม่ือมี
หนาจอเลือกรุนปรากฏขึ้นมา ให
เลือกเคร่ืองพิมพของคุณ เม่ือมี
หนาจอเลือกภาษาปรากฏขึ้นมา 
ใหเลือกเคร่ืองพิมพของคุณ

หากเมนูของ CD-ROM ไมแสดงโดย
อัตโนมัติ ใหเปดไฟลใน CD-ROM 
แลวดับเบิลคลิกที่ [Start.exe]

2 คลิก [การติดต้ังมาตรฐาน]

รายการติดตั้ง:
การติดต้ังมาตรฐาน
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, 
P-touch Update Software, 
Printer Setting Tool คูมือผูใช 
และไดรเวอรเครือ่งพิมพ 
คูมือสําหรับผูใช 
แสดงคูมือผูใช คูมือผูใชซอฟตแวร 
และคูมือผูใชเครอืขาย
การติดต้ังแบบกําหนดเอง
เลอืกตดิตัง้ P-touch Editor 5.0, 
P-touch Update Software, 
Printer Setting Tool ไดรเวอร
เครื่องพิมพ คูมือผูใช และ 
P-touch Editor Lite LAN 
ดวยตัวเอง
ยูทิลิตี้เครือขาย
ติดตั้งยูทิลิตี้ BRAdmin Light
การสนับสนุนของ Brother
แสดงลิงคไปยัง Brother 
Solutions Center

• คุณสามารถใช Printer Setting 
Tool เพื่อกําหนดคาตางๆ 
ของเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรผานทาง USB
โปรดทราบวาตองติดตั้งไดรเวอร
เครื่องพิมพบนเครือ่งคอมพิวเตอร
เพื่อกําหนดคาเครือ่งพิมพ

3 อานสัญญาลิขสิทธิ์และคลิก 
[ตกลง] หากคุณยอมรับเงื่อนไข
และขอกําหนด

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
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4 คลิก [ติดต้ัง] เพื่อเร่ิมการติดต้ัง
และปฏิบตัติามคาํแนะนาํ-บนหนาจอ

สําหรับ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เม่ือระบบแสดง
หนาจอการควบคุมบัญชีผูใช คลิก 
อนุญาต หรอื ใช

5 เลือก การเชื่อมตอในระบบ 
(USB) แลวคลิก [ถัดไป] การ
ติดต้ังจะดําเนินตอไป

6 เม่ือไดรับคําแนะนํา ใหเช่ือมตอกับ
เคร่ืองพิมพเพื่อสิ้นสุดการติดต้ัง
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

7 เม่ือระบบแสดงหนาจอการลง
ทะเบียนผูใชทางออนไลน ใหคลิก 
[ตกลง] หรือ [ยกเลิก]
• หากคุณเลือก [ตกลง] คุณจะไปที่หนา
การลงทะเบียนผูใชทางออนไลนกอน
สิ้นสุดการติดตั้ง (แนะนํา)
• หากคุณเลือก [ยกเลิก] การติดตั้งจะ
ดําเนินการตอไป

8 คลิก [สิ้นสุด]
ในข้ันตอนน้ี การติดตั้งซอฟตแวรจะเสร็จ
สิ้นแลว

เม่ือระบบถามคุณใหรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร ใหคลิก 
[รีสตารท]
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กอนที่คุณจะติดต้ัง
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเช่ือมตอเครือ่งของคุณ 
เขากับแหลงพลังงานและเครือ่ง Macintosh 
ของคุณน้ันเปดอยู คุณตองเขาสูระบบดวยสิทธ์ิ
ผูดูแลระบบ

เชื่อมตอกับสาย USB

การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับสาย
อินเทอรเฟซ USB

สําหรับผูใชอินเทอรเฟซ USB (Macintosh)

หากคุณเช่ือมตอเครือ่งพิมพกับเครื่อง 
Macintosh ผานทางฮับ USB เครื่องพิมพ
อาจจะไมถูกตรวจพบอยางถูกตอง ในกรณี
ดงักลาว ใหเช่ือมตอเครือ่งพมิพเขากบัพอรท 
USB ของเครื่อง Macintosh โดยตรง

1 ใส CD-ROM ตัวติดต้ังเขาไปใน
ไดรฟ CD-ROM ของคุณ 

2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Start Here 
OSX (เร่ิมที่นี่ OSX) เพื่อติดต้ัง

รายการที่ใชได:
Start Here OSX (เร ิมท ีน ี OSX)
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0 
P-touch Update Software 
และไดรเวอรเครือ่งพิมพ
Utilities (ยูทิลิตี)
ประกอบดวย BRAdmin Light และ
วิซารดการติดตั้งอุปกรณไรสาย
Documentation (เอกสาร)
ประกอบดวยคูมือผูใช คูมือผูใช
ซอฟตแวร และคูมือผูใชเครอืขาย
Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother)
แสดงลิงคไปยังการลงทะเบียน
ทางออนไลนและ Brother 
Solutions Center

3 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4 หลังจากการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหกด 
ปุม เปด/ปด ( ) ของเคร่ืองเพื่อ
เปดเคร่ือง

5 คลิก [Apple menu] (เมน ูApple) - 
[System Preferences] 
(การตั้งคาระบบ) และคลิก 
Print & Fax (พมิพและโทรสาร) 
(Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/
Print & Scan (พมิพและสแกน) 
(Mac OS X 10.7) แลวคลิก

1

2

3

4
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ในข้ันตอนน้ี การติดตั้งซอฟตแวรจะเสร็จสิ้นแลว

6 คลิก  เลือก Brother QL-XXX 
จากรายการ และคลิก [Add] (เพิม่) 
เพื่อเพิ่มเคร่ืองพิมพไปยัง 
Print & Fax (พมิพและโทรสาร) 
(Mac OS X 10.5.8 - 10.6)/
Print & Scan (พมิพ และสแกน) 
(Mac OS X 10.7)

7 เม่ือหนาจอกลับสูหนาจอ 
Print & Fax/Print & Scan 
(พมิพและโทรสาร/พมิพและสแกน) 
โปรดตรวจสอบวาระบบไดเพิ่ม 
Brother QL-XXX แลวหรือไม 
แลวปดหนาจอ Print & Fax/
Print & Scan (พมิพและโทรสาร/
พิมพและสแกน)
ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถใช
เคร่ืองไดแลว
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กอนที่คุณจะติดต้ัง
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งคอมพิวเตอร
ของคุณน้ันเปดอยู และคุณไดเขาสูระบบดวย
สทิธ์ิผูดูแลระบบ

เชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายแลว
กดปุม เปด/ปด ( ) ของ เคร่ือง
เพื่อเปดเคร่ือง

ตรวจสอบวาดวงไฟแสดงสถานะ Wi-Fi 
ของเครื่องพิมพน้ันไมกระพริบ

การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับ
เครือขายแบบใชสาย

สําหรับผูใชอินเทอรเฟซเครือขายแบบใชสาย (Windows®) 

หากมีโปรแกรมที่กําลังทํางานอยู โปรดปด
โปรแกรมดังกลาว

1 ใส CD-ROM ตัวติดต้ังเขาไปใน
ไดรฟ CD-ROM ของคุณ เม่ือมี
หนาจอเลือกรุนปรากฏขึน้มา ใหเลือก
เคร่ืองพิมพของคุณ เม่ือมีหนาจอ
เลือกภาษาปรากฏขึ้นมา ใหเลือก
เคร่ืองพิมพของคุณ

หากเมนูของ CD-ROM ไมแสดงโดย
อัตโนมัติ ใหเปดไฟลใน CD-ROM 
แลวดับเบิลคลิกที่ [Start.exe]

2 คลิก [การติดต้ังมาตรฐาน]

รายการติดตั้ง:
การติดต้ังมาตรฐาน
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, 
P-touch Update Software, 
Printer Setting Tool คูมือผูใช 
และไดรเวอรเครือ่งพิมพ
คูมือผูใช
แสดงคูมือผูใช คูมือผูใช
ซอฟตแวร และคูมือผูใชเครอืขาย
การติดต้ังแบบกําหนดเอง
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, 
P-touch Update Software, 
Printer Setting Tool ไดรเวอร
เครื่องพิมพ คูมือผูใช และ 
P-touch Editor Lite LAN 
ดวยตัวเอง
ยูทิลิตี้เครือขาย
ตดิตัง้ยทูลิติี ้BRAdmin Light
การสนับสนุนของ Brother
แสดงลิงคไปยัง Brother 
Solutions Center

• คุณสามารถใช Printer Setting 
Tools เพื่อกําหนดคาตางๆ 
ของเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรผานทาง USB
โปรดทราบวาตองติดตั้งไดรเวอร
เครื่องพิมพบนเครือ่งคอมพิวเตอร
เพื่อกําหนดคาเครือ่งพิมพ

3 อานสัญญาลิขสิทธิ์และคลิก 
[ยอมรับ] หากคุณยอมรับเงื่อนไข
และขอกําหนด

4 คลิก [ติดต้ัง] เพื่อเร่ิมการติดต้ัง
และปฏิบติัตามคําแนะนาํ-บนหนาจอ

สําหรับ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เม่ือระบบแสดงหนาจอ
การควบคุมบัญชีผูใช คลิก อนุญาต 
หรอื ใช

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
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5 เลือก การเชือ่มตอเครือขายแบบ
ใชสาย (อีเธอรเน็ต) แลวคลิก 
[ตอไป]

ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อ 
ตรวจสอบสถานะสายเคเบิลและดวงไฟ 
แลวคลิก [ตอไป]

6 เลือกเคร่ืองพิมพเครือขายแบบ 
Peer-to-Peer จาก Brother 
(แนะนํา) หรือ เคร่ืองพิมพรวม
เครือขาย แลวคลิก [ตอไป]

ข้ันตอนตอไปน้ีจะอธิบายการทํางานเม่ือ
เลือกเพียร-ทู-เพียร
สาํหรบัรายละเอยีดการเช่ือมตอเครือ่งพมิพ
รวมเครอืขาย โปรดดทูี่ Brother Solutions 
Center http://solutions.brother.com/

7 เม่ือมีหนาจอนี้ปรากฏขึ้น ใหเลือก
เปลี่ยนการตั้งคาพอรทไฟร
วอลลให เปดใชงานการเชือ่มตอ
เครือขายและดําเนินการติดต้ัง
ตอไป (แนะนาํ) และคลิก [ตอไป]

หากคุณไมไดใช Windows® Firewall 
ใหอนุญาตการเขาถึงโดยใชพอรท UDP 
137 และ 161

• เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แลว
คลิก [ตอไป]

• หากไมพบเครือ่งของคณุในเครอืขาย 
จะมีหนาจอตอไปน้ีปรากฏข้ึน

ยืนยันการตั้งคาของคุณโดยปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอ
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8 การติดต้ังไดรเวอร Brother จะเร่ิม
ขึ้นโดยอัตโนมัติ หนาจอการติดต้ัง
จะปรากฏขึ้นมาคร้ังละหนาจอโดย
เรียงกันไปเร่ือยๆ

อยายกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวาง
การติดตั้ง อาจ ใชเวลาประมาณสอง
สามวินาทกีอนที ่หนาจอจะปรากฏข้ึน
สําหรับ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เม่ือหนาจอ 
Windows® Security ปรากฏข้ึน 
ใหคลกิทีก่ลองเครือ่งหมายแลวคลกิ 
[ติดต้ัง] เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง 

9 เม่ือระบบแสดงหนาจอการลง
ทะเบียนผูใชทางออนไลน ใหคลิก 
[ตกลง] หรือ [ยกเลิก]
• หากคุณเลือก [ตกลง] คุณจะไปที่หนา
การลงทะเบียนผูใชทางออนไลนกอน
สิ้นสุดการติดตั้ง (แนะนํา)
• หากคุณเลือก [ยกเลิก] การติดตั้งจะ
ดําเนินการตอไป

10 คลิก [สิ้นสุด]
ในข้ันตอนน้ี การติดตั้งซอฟตแวรจะเสร็จ
สิ้นแลว

เม่ือระบบถามคุณใหรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหคลิก [รีสตารท] 
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กอนที่คุณจะติดต้ัง
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งคอมพิวเตอร
ของคุณน้ันเปดอยู และคุณไดเขาสูระบบดวย
สิทธ์ิผูดูแลระบบ

เชื่อมตอสายเคเบิลเครือขายแลว
กดปุม เปด/ปด ( ) ของเคร่ือง
เพื่อเปดเคร่ือง

ตรวจสอบวาดวงไฟแสดงสถานะ Wi-Fi 
ของเครื่องพิมพน้ันไมกระพริบ

การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับ
เครือขายแบบใชสาย

สําหรับผูใชอินเทอรเฟซเครือขายแบบใชสาย (Macintosh) 

1 ใส CD-ROM ตัวติดต้ังเขาไปใน
ไดรฟ CD-ROM ของคุณ

2 ดบัเบลิคลิกทีไ่อคอน Start Here 
OSX (เร่ิมที่นี่ OSX) เพื่อติดต้ัง

รายการที่ใชได:
Start Here OSX (เร ิมท ีน ี OSX)
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0 
P-touch Update Software 
และไดรเวอรเครือ่งพิมพ
Utilities (ยูทิลิตี)
ประกอบดวย BRAdmin Light และ
วิซารดการติดตั้งอุปกรณไรสาย
Documentation (เอกสาร)
ประกอบดวยคูมือผูใช คูมือผูใช
ซอฟตแวร และคูมือผูใช
เครือขาย
Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother)
แสดงลิงคไปยังการลงทะเบียน
ทางออนไลนและ Brother 
Solutions Center

3 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4 คลิก [Apple menu] (เมน ูApple) - 
[System Preferences] 
(การตั้งคา ระบบ) และ คลิก 
Print & Fax (พิมพและโทรสาร) 
(10.5.8 - 10.6)/Print & Scan 
(พิมพและสแกน) (10.7) 
แลวคลิก

1

2

3

4
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สําหรับการกําหนดคาเครือขาย
อยางงาย

สําหรับการกําหนดคาเครือขายดวย
ตนเอง

ใช BRAdmin Light เพือ่เปลีย่น IP แอดเดรส 
ดูที่หนา 31

5 เลือก Brother QL-XXX 
จากรายการแลวคลิก [Add] (เพิม่) 
เพื่อเพิ่มเคร่ืองพิมพ

ในข้ันตอนน้ี ใหไปที่ 6

5 เลือก IP ที่ดานบนของหนาจอ 
เลือกโปรโตคอลเปน LPD ใส IP 
แอดเดรสของเคร่ืองพิมพไวในก
ลองแอดเดรส เลือก Brother 
QL-XXX จากรายการแลวคลิก 
[Add] (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเคร่ืองพิมพ

เม่ือกําหนดช่ือคิว ใหใชคา 
BRNxxxxxxxxxxxx โดยที่ 
xxxxxxxxxxxx คืออีเธอรเน็ต
แอดเดรส

6 เม่ือหนาจอกลับสูหนาจอ 
Print & Fax/Print & Scan 
(พมิพและโทรสาร/พมิพและสแกน) 
ใหตรวจสอบวา
Brother QL-XXX นัน้ถูกเพิม่แลว 
แลวปดหนาจอ Print & Fax/
Print & Scan (พมิพและโทรสาร/
พิมพและสแกน)
ในขัน้ตอนนี ้คุณจะสามารถใชเคร่ือง
ไดแลว
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กอนที่คุณจะเร่ิม
ข้ันแรก ค ุณตองกําหนดคาเครือขายไรสายของ
เครื่องพิมพใหสื่อสารกับจุดการเขาถึงเครือขาย/
เราเตอรไดเสียกอน หลังจากท่ีกําหนดคา
เครื่องพิมพใหสื่อสารกับจุดการเขาถึงเครือขาย/
เราเตอรแลว เครื่อคอมพิวเตอรในเครอืขายของ
คุณจะสามารถเขาถึงเครื่องพิมพได วิธีการใช
เครื่องพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรเหลาน้ี คุณ
จะตองทําการติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรกอน 
โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อดําเนินการ
กําหนดคาและกระบวนการติดตั้ง

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดในการพิมพ
เอกสารตามปกตใินทกุๆ วัน ใหใชเครือ่งพมิพ
ใกลจุดการเขาถึงเครือขาย/เราเตอรใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและใหมีสิ่งกดีขวาง
นอยทีส่ดุ วัตถุขนาดใหญและกาํแพงท่ีขวาง
กั้นระหวางอุปกรณสองตัว และ การรบกวน
จากอุปกรณไฟฟาอื่นๆ จะมีผลกระทบตอ
ความเรว็การโอนถายขอมูลเอกสารของคณุได
เน่ืองจากตัวแปรเหลาน้ี ระบบไรสายอาจจะ
ไมใช วิธีการเช่ือมตอที่ดีที่สุด สําหรับ
เอกสารและการใชงานบางชนิด ความเร็ว 
การประมวลผลสงูสดุจะเกดิข้ึนไดเม่ือใช USB

โหมดพื้นฐาน
คําแนะนําตอไปน้ีเปนคําแนะนําสําหรับโหมด
พื้นฐาน (เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานทางจุด
การเขาถึง/เราเตอร)

1 จุดการเขาถึง/เราเตอร
2 เครื่องพิมพของคุณ
3 เครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบไรสายที่เชื่อมต อกับจุดการ
เขาถึง/เราเตอร

4 เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับจุดการเขาถึง/เราเตอร
โดยการใชสาย

5 สมารทโฟน

เลือกวิธีการติดต้ังระบบไรสายของ
คุณ

คําแนะนําตอไปน้ีจะเสนอวิธีการสองวิธีเพื่อการ
ติดตั้งเครื่องพิมพของคุณเขากับระบบเครือขาย
ไรสาย เลอืกวิธีการท่ีคณุตองการใชกบัระบบของคุณ

วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพของคุณกับระบบ
ไรสายอื่นๆ โปรดดูที่คูมือผูใชเครือขาย

วิธีที่ 1
กําหนดคาโดยใช CD-ROM ตัวติดต้ังและ
ใชสาย USB ชั่วคราว

ขอแนะนําใหคณุใชเครือ่งคอมพวิเตอรทีเ่ช่ือมตอ
กับเครือขายของคุณดวยระบบไรสายสําหรบัวิธีน ี้

สําหรับผูใชอินเทอรเฟซเครือขายไรสาย

• หากคุณตองการเช่ือมตอเครื่อง
คอมพิวเตอรกับเครือขาย เราขอแนะนํา
ใหคุณติดตอผูดูแลระบบกอนการติดตั้ง 
คณุตองทราบการตัง้คาเครอืขายไรสายของ
คุณกอนที่จะดําเนินการติดตั้งตอไปได
• หากคุณไดกําหนดคาไรสายเครื่องพิมพ 
คณุตองรเีซ็ตการตัง้คาเครอืขายกอนทีค่ณุ
จะสามารถกําหนดคาระบบไรสายไดอีกครัง้
1 ปดเครื่อง
2 กดปุม ตัด คางในขณะที่กดปุม เปด/
ปด เครือ่งคาง ดวงไฟแสดงสถานะ 
Wi-Fi จะติดข้ึนเปนสีเขียว และดวงไฟ
แสดงสถานะจะติดข้ึนเปนสีสม

3 กดปุม ตัด สองครั้งในขณะท่ีกดปุม 
เปด/ปด เครือ่งคาง ดวงไฟแสดงสถานะ 
Wi-Fi จะติดข้ึนเปนสีเขียวและดวงไฟ
แสดงสถานะจะติดข้ึนเปนสีสม

2

5

4

3

1
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บันทึก

* คียเครือขายอาจจะเรียกในช่ืออื่นๆ วา รหัสผ าน 
คียความปลอดภัย หรือคียการเขารหัส

• หากคุณไมทราบขอมูลน้ี (SSID และคีย
เครือขาย) คุณจะไมสามารถดําเนินการ
ติดตั้งระบบไรสายตอได

• ฉันจะหาขอมูลน้ีไดอยางไร (SSID และ
เครือขายไรสาย)?
1 โปรดอางอิงเอกสารที่มอบใหมาพรอม
กับจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอร
ของคุณ

2 ชื อเครอืขายเร ิมตนควรจะเปนชื อผู ผลติ
หรอืช่ือรุน

3 หากคุณไมทราบขอมูลความปลอดภัย 
โปรดตดิตอผูผลติเราเตอร ผูดแูละระบบ
หรอืผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณ

วิธีที่ 2
กําหนดคาแบบกดปุมคร้ังเดียวโดยใช WPS 
และ กําหนดคาโดยใช CD-ROM ตัวติดต้ัง

หากจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/เราเตอรสนับสนุน
การติดตัง้ระบบไรสายโดยอตัโนมัต ิ(กดปุมเดยีว) 
(WPS) คุณจะสามารถใชวิธีน้ีไดดวย

• คณุตองใชสาย USB ช่ัวคราวเพือ่กาํหนดคา
• หากคุณใช Windows® XP หรือใชสาย
เคเบิลเครอืขายเพื่อเช่ือมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเขากับจุดการเขาถึง
ไรสาย/เราเตอร คณุจะตองรู SSID และคยี
เครือขายของจุดการเขาถึง LAN ไรสาย/
เราเตอรกอนทีค่ณุจะดาํเนินการตอ โปรดจด
การตัง้คาเครอืขายไรสายในพ้ืนทีด่านลางน ี้
• โปรดอยาติดตอฝายบรกิารลูกคาของ 

Brother เพื่อขอคําแนะนําโดยที่ไมมี
ขอมูลความปลอดภัยของระบบไรสาย 
เราไมสามารถชวยคณุในการหาการตัง้
คาความปลอดภยัเครือขายได

รายการ การต้ังคา

SSID 
(ช่ือเครือขาย)

คียเครือขาย 
(คยีความปลอดภยั/
คียการเขารหัส)
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ในขั้นตอนนี้ ใหดําเนินกระบวนการติดต้ังตอไป
ในสวนน้ีจะอธิบายข้ันตอนการติดตั้งโดยใชวิธ ีการที่ใชได
กระบวนการติดตั้งจะเปนดังตอไปน้ี:

สําหรับผูใช Windows® โปรดไปที่ หนา 23

ขั้นที่ี ่1

ขั้นที ่2

ขั้นที ่3

ขั้นที ่4

ขั้นที ่5

ขั้นที ่6

ขั้นที ่7

ขั้นที ่8

ขั้นที ่16

ขั้นที ่17

ขั้นที ่18

ขั้นที ่19

วิธีที่ี่ 1:
กำหนดค่าโดยใช้ 
CD-ROM ตัวติดตั้ง
และใช้สาย USB 
ชั่วคราว

วิธีที่ 2:
ใช้ WPS และ
กำหนดค่าโดย
ใช้ CD-ROM 
ตัวติดตั้ง

ขั้นที ่9-1 (page.   )

ขั้นที ่10-1

ขั้นที ่11-1

ขั้นที ่12-1

ขั้นที ่13-1

ขั้นที ่14-1

ขั้นที ่15-1

ขั้นที ่9-2 (page.    )

ขั้นที ่10-2

ขั้นที ่11-2

ขั้นที ่12-2

(หนา 26)(หนา 25)

(หนา 26)

สําหรับผูใช Macintosh โปรดไปที่ หนา 28

ขั้นที ่1

ขั้นที ่2

ขั้นที ่3

ขั้นที ่9 (page.XX)

ขั้นที ่10

ขั้นที ่11

ขั้นที ่12

ขั้นที ่13

วิธีที่ 1:
กำหนดค่าโดยใช้ 
CD-ROM ตัวติดตั้ง
และใช้สาย USB 
ชั่วคราว

วิธีที่ 2:
ใช้ WPS และ
กำหนดค่าโดย
ใช้ CD-ROM 
ตัวติดตั้ง

ขั้นที ่4-1 (page.    )

ขั้นที ่5-1

ขั้นที ่6-1

ขั้นที ่7-1

ขั้นที ่8-1

ขั้นที ่4-2 (page.    )

ขั้นที ่5-2

ขั้นที ่6-2

ขั้นที ่7-2

(หนา 28)

(หนา 30)

(หนา 29)

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเขาสูระบบดวยสิทธ์ิผ ูดูแลระบบ 
• ในกรณีที่เครื่องพิมพอยูในเครือขายไรสายขององคกร ใหเช่ือมตอเครื่องพิมพผานทาง USB และ
กําหนดคาระบบไรสาย คุณยังสามารถใชเครือ่งมือการตั้งคาเครือขายเพื่อกําหนดคาไดเม่ือคุณ
ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพแลว 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการตั้งคาเครือขาย โปรดดูที่สวนเครื่องมือการตั้งคาเคร ือขาย
ในคูมือผูใชเครือขาย
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สําหรับผูใช Windows®

1 ใส CD-ROM ตัวติดต้ังเขาไปใน
ไดรฟ CD-ROM ของคุณ เม่ือมี
หนาจอเลือกรุนปรากฏขึน้มา ใหเลือก
เคร่ืองพิมพของคุณ เม่ือมีหนาจอ
เลือกภาษาปรากฏขึ้นมา ใหเลือก
เคร่ืองพิมพของคุณ

หากเมนูของ CD-ROM ไมแสดงโดย
อัตโนมัติ ใหเปดไฟลใน CD-ROM 
แลวดับเบิลคลิกที่ [Start.exe]

2 คลิก [การติดต้ังมาตรฐาน]

รายการติดตั้ง:
การติดต้ังมาตรฐาน
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0, 
P-touch Update Software, 
Printer Setting Tool คูมือผูใช 
และไดรเวอรเครือ่งพิมพ
คูมือผูใช
แสดงคูมือผูใช คูมือผูใชซอฟตแวร 
และคูมือผูใชเครอืขาย
การติดต้ังแบบกําหนดเอง
เลอืกตดิตัง้ P-touch Editor 5.0, 
P-touch Update Software, 
Printer Setting Tool ไดรเวอร
เครื่องพิมพ คูมือผูใช และ 
P-touch Editor Lite LAN 
ดวยตัวเอง
ยูทิลิตี้เครือขาย
ติดตั้งยูทิลิตี้ BRAdmin Light
การสนับสนุนของ Brother
แสดงลิงคไปยัง Brother 
Solutions Center

• คุณสามารถใช Printer Setting 
Tool เพื่อกําหนดคาตางๆ 
ของเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรผานทาง USB
โปรดทราบวาตองติดตั้งไดรเวอร
เครื่องพิมพบนเครือ่งคอมพิวเตอร
เพื่อกําหนดคาเครือ่งพิมพ

3 อานสัญญาลิขสิทธิ์และคลิก 
[ยอมรับ] หากคุณยอมรับเงื่อนไข
และขอกําหนด

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
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4 คลิก [ติดต้ัง] เพื่อเร่ิมการติดต้ัง
และปฏิบตัติามคาํแนะนาํ-บนหนาจอ

สําหรับ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เม่ือระบบแสดง
หนาจอการควบคุมบัญชีผูใช คลิก 
[อนุญาต] หรือ [ใช]

5 เลือก การเชื่อมตอเครือขาย
ไรสาย แลวคลิก [ตอไป]

6 เลือกเคร่ืองพิมพเครือขายแบบ 
Peer-to-Peer จาก Brother 
(แนะนํา) หรือ เคร่ืองพิมพรวม
เครือขาย แลวคลิก [ตอไป]

ข้ันตอนตอไปน้ีจะอธิบายการทํางานเม่ือ
เลือกเพียร-ทู-เพียร
สาํหรบัรายละเอียดการเช่ือมตอเครือ่งพมิพ
รวมเครอืขาย โปรดดทูี่ Brother Solutions 
Center http://solutions.brother.com/

7 เม่ือมีหนาจอนี้ปรากฏขึ้น ใหเลือก 
เปลีย่นการต้ังคาพอรทไฟรวอลล
ใหเปดใชงานการเชื่อมตอ
เครือขายและดําเนินการติดต้ัง
ตอไป (แนะนาํ) และคลิก [ตอไป]

8 เม่ือใช "วิธีที่ 1: กําหนดคาโดยใช 
CD-ROM ตวัติดต้ังและใชสายเคเบลิ 
USB ช่ัวคราว เลือก ใช ฉันมีสาย
เคเบิล USB เพื่อใชสําหรับการ
ติดต้ัง แลวคลิก [ตอไป] ไปที ่9-1 
เม่ือใช "วิธีที่ 2: กําหนดคาแบบกด
ปุมคร้ังเดียวโดยใช WPS และ
กาํหนดคาโดยใช CD-ROM ตัวติดต้ัง" 
ใหเลือก ไฉันไมมีสาย USB 
แลวคลิก [ตอไป] ไปที่ 9-2

หากมีหนาจอ การแจงเตือนที่
สาํคญั ปรากฏข้ึน โปรดอานขอความ
แจงเตือนดังกลาว ทําเครือ่งหมาย
ในกลองเครือ่งหมายหลังจากที่คุณ
ตรวจสอบคียเครือขายและ SSID 
แลว แลวคลิก [ตอไป]

ไปที่ 9-1  ไปที่ 9-2
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สําหรับผูใชวิธีที่ 1

9-1 เช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองพมิพโดยตรงชัว่คราวโดยสาย
เคเบิล USB

10-1 ปฏิบัติตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ดังตอไปนี้:
• หากมีหนาจอยืนยันการติดตั้งปรากฏข้ึน 
ใหทําเครื่องหมายที่กลองเครื่องหมาย 
แลวคลิก [ตอไป] แลวไปที่ 11-1
• หรือ ใหไปที่ 12-1

11-1 ทําเคร่ืองหมายที่ [ใช] หากคุณตองการเชือ่มตอกบั SSID ในรายการ 
คลิก [ตอไป] แลวไปที่ 14-1

12-1 วิซารดนี้จะคนหาเครือขายไรสายที่
เคร่ืองพมิพของคุณสามารถใชได 
เลือก SSID ที่คุณบันทึกไวใน 
บันทึก  หนา 21 แลวคลิก 
[ตอไป]

• หากไมมีรายการใดๆ ในรายช่ือ 
ใหตรวจสอบวาไดเปดจุดการเขาถึง
และไดแสดง SSID แลว และ
ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพและจุดการ
เขาถึงน้ันอยูในชวงการสือ่สารแบบ
ไรสายหรือไม
แลวคลิก [รีเฟรช]

• หากจุดการเขาถึงของคุณน้ันตั้ง
คาใหไมแสดง SSID คุณสามารถ
ใส SSID ไดเองโดยคลิกที่ปุม 
[ขั้นสงู] ปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อการใส ชื่อ (SSID) 
แลวคลิก [ตอไป]

13-1 ใส คียเครือขาย ที่คุณจดไวใน 
บันทึก  หนา 21 แลวคลิก 
[ตอไป]

หากเครอืขายของคณุไมไดตัง้คา
ใหมีการยนืยนัตวัตนและเขารหัส จะมี
หนาจอ โปรดทราบ! ปรากฏข้ึนมา 
หากตองการดาํเนินการกาํหนดคาตอ 
ใหคลกิ [ตกลง] แลวไปที่ 14-1
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14-1 ตรวจสอบการตัง้คาเครือขายไรสาย 
แลวคลิก [ตอไป] ระบบจะสงการ
ตั้งคาไปที่เคร่ืองพิมพของคุณ

• หากคุณคลิก [ยกเลิก] การตั้ง
คาตางๆ จะยังคงเดิม

• หากคุณตองการกําหนดคา IP 
แอดเดรสของเครือ่งพมิพดวยตวัเอง 
ใหคลิก [เปลี่ยน IP แอดเดรส] 
แลวใส IP แอดเดรสที่เขากับ
เครือขายของคุณได

• หากมีหนาจอการตั้งคาระบบ
ไรสายลมเหลวปรากฏข้ึนมา 
ใหคลิก [ลองใหม]

15-1 ถอดสายเคเบิล USB ทีเ่ช่ือมตอ
เคร่ืองคอมพวิเตอรกบัเครือ่งพมิพ
ออก แลวคลิก [ตอไป]
ในขั้นตอนนี้ การติดต้ังระบบไรสาย
ไดเสร็จสิ้นลงแลว ไปที่ 16 เพื่อ
ติดต้ังไดรฟเวอรเคร่ืองพิมพและ
ซอฟตแวร

สําหรับผูใชวิธีที่ 2

9-2 ตรวจสอบวาจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรของคุณมี
เคร่ืองหมาย WPS

10-2 วางเครื่องพิมพของคุณไวใน
ตําแหนงที่ชวงสัญญาณของจุดการ
เขาถึง WPS/เราเตอรครอบคลุม 
ชวงสญัญาณอาจมีระยะแตกตางกนั
ไปตามสภาพแวดลอมการใชงาน
ของคณุ โปรดอางองิคําแนะนาํทีใ่ห
มาพรอมกับจุดการเขาถึง/เราเตอร
ของคุณ

11-2 เปดเคร่ืองพิมพของคุณแลวกดปุม 
Wi-Fi คางจนกระทั่งดวงไฟแสดง
สถานะ (Wi-Fi) เร่ิม
กระพริบเปนสีเขียว

12-2 กดปุม WPS ที่จุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรของคุณ เม่ือการ
กําหนดคาเสร็จสิ้น ดวงไฟแสดง
สถานะ (Wi-Fi) 
ทีเ่คร่ืองพมิพของคุณจะสวางขึน้เปน
สีเขียว
ในขั้นตอนนี้ การติดต้ังระบบไรสาย
ไดเสร็จสิ้นลงแลว ไปที่ 16

16 เลือกเครื่องพิมพจากรายการ 
แลวคลิก [ตอไป]

• หากการตั้งคาระบบไรสายของ
คุณลมเหลว หนาจอ [วิซารดการ
ติดต้ังอุปกรณไรสาย] จะปรากฏ
ข้ึนมา ปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอเพื่อดําเนินการกําหนดคา
ระบบไรสายใหเสรจ็สิ้น

• หากคุณใช WEP แตไมพบ
เครื่องพิมพของคุณ โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสคีย 
WEP อยางถูกตอง

17 การติดต้ังไดรเวอร Brother จะเร่ิม
ขึ้นโดยอัตโนมัติ หนาจอการติดต้ัง
จะปรากฏขึ้นมาคร้ังละหนาจอโดย
เรียงกันไปเร่ือยๆ 

อยายกเลิกหนาจอใดๆ ในระหวาง
การติดตั้ง อาจ ใชเวลาประมาณสอง
สามวินาทกีอนท่ี หนาจอจะปรากฏขึน้
สําหรับ Windows Vista® และ 
Windows® 7 เม่ือหนาจอ 
Windows® Security ปรากฏข้ึน 
ใหคลกิทีก่ลองเครือ่งหมายแลวคลกิ 
[ติดต้ัง] เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
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ข้ึนอยูกับการตั้งคาดานความปลอดภัยของ
คุณ อาจมีหนาตาง Windows® Security 
หรือซอฟตแวรแอนต้ีไวรัสปรากฏข้ึนเม่ือใช
งานเครือ่งพมิพหรอืซอฟตแวรของเครือ่งพมิพ 
โปรดอนุญาตใหตัวติดตั้งดําเนินการตอ

18 เม่ือระบบแสดงหนาจอการ
ลงทะเบยีนผูใชทางออนไลน 
ใหคลิก [ตกลง] หรือ [ยกเลิก] 
• หากคุณเลือก [ตกลง] คุณจะไป
ที่หนาการลงทะเบียนผูใชทาง
ออนไลนกอนสิ้นสุดการติดต้ัง 
(แนะนํา) 
• หากคุณเลือก [ยกเลกิ] การติดต้ัง
จะดําเนินการตอไป 

19 คลิก [สิ้นสุด] 
ในข้ันตอนน้ี การติดตั้งซอฟตแวรจะเสร็จ
สิ้นแลว 

ปดเครื่องพิมพ แลวเปดใหมอีกครัง้ 
เม่ือระบบถามคุณใหรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร ใหคลิก [รีสตารท] 
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สําหรับผูใช Macintosh

1 ใส CD-ROM ตัวติดต้ังเขาไปใน
ไดรฟ CD-ROM ของคุณ

2 ดับเบิลคลิกไอคอน Wireless 
Device Setup Wizard 
(วิซารดการติดต้ังอุปกรณไรสาย) 
ในโฟลเดอร Utilities (ยูทิลิต้ี)

3 เม่ือใช "วิธีที่ 1: กําหนดคาโดยใช 
CD-ROM ตวัติดต้ังและใชสายเคเบลิ 
USB ช่ัวคราว" เลือก Yes, I have 
a USB cable to use for 
installation (ใช ฉันมีสายเคเบิล 
USB เพื่อใชสําหรับการติดต้ัง) 
แลวคลิก [Next] (ตอไป) ไปที ่4-1
เม่ือใช "วิธีที่ 2: กําหนดคาแบบกด
ปุมคร้ังเดียวโดยใช WPS และ
กาํหนดคาโดยใช CD-ROM ตัวติดต้ัง" 
ใหเลือก No, I do not have a USB 
cable (ไม ฉนัไมมีสายเคเบลิ USB) 
แลวคลิก [Next] (ตอไป)ไปที ่4-2

หากมีหนาจอ Important Notice 
(การแจงเตือนที่สําคัญ) ปรากฏข้ึน 
โปรดอานขอความแจงเตอืนดงักลาว 
ทําเครือ่งหมายในกลองเครื่องหมาย
หลงัจากทีค่ณุตรวจสอบคยีเครอืขาย
และ SSID แลว แลวคลิก [Next] 
(ตอไป)/[Finish] (เสร็จสิ้น)

ไปที่ 4-1 ไปที่ 4-2

สําหรับผูใชวิธีที่ 1

4-1 ใชสายเคเบิล USB เช่ือมตอเคร่ือง
คอมพวิเตอรกบัเคร่ืองพมิพช่ัวคราว 
แลวคลิก [Next] (ตอไป)

5-1 วิซารดนี้จะคนหาเครือขายไรสาย
ที่เคร่ืองพิมพของคุณสามารถใชได 
เลือก SSID ที่คุณจดไวใน บันทึก 

 หนา 21 แลวคลิก [Next] (ตอไป)

• หากไมมีรายการใดๆ ในรายช่ือ 
ใหตรวจสอบวาไดเปดจุดการเขาถึง
และไดแสดง SSID แลว และ
ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพและจุดการ
เขาถึงน้ันอยูในชวงการสือ่สารแบบ
ไรสายหรอืไมแลวคลกิ [Refresh] 
(รีเฟรช)

• หากจุดการเขาถึงของคุณน้ันตั้งคา
ใหไมแสดง SSID คุณสามารถใส 
SSID ไดเองโดยคลกิทีปุ่ม 
[Advanced] (ข้ันสูง) ปฏบิตัติาม
คาํแนะนําบนหนาจอเพือ่การใส 
Name (SSID) (ช่ือ (SSID)) 
แลวคลิก [Next] (ตอไป)
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6-1 ใส Network Key 
(คียเครือขาย)ที่คุณจดไวใน 
บันทึก  หนา 21 แลวคลิก 
[Next] (ตอไป)

หากเครือขายของคุณไมไดตั้งคาให
มีการยืนยันตัวตนและเขารหัส จะมี
หนาจอ ATTENTION! 
(โปรดทราบ!) ปรากฏข้ึนมา 
หากตองการดาํเนินการกาํหนดคาตอ 
ใหคลกิ [OK] (ตกลง) แลวไปที ่7-1

7-1 ตรวจสอบการตัง้คาเครือขายไรสาย 
แลวคลิก [Next] (ตอไป) ระบบจะ
สงการตัง้คาไปทีเ่คร่ืองพมิพของคุณ

• หากคุณคลิก [Cancel] (ยกเลิก) 
การตั้งคาตางๆ จะยังคงเดิม

• หากคุณตองการกําหนดคา IP 
แอดเดรสของเครือ่งพมิพดวยตวัเอง 
ใหคลิก [Change IP Address] 
(เปลี่ยน IP แอดเดรส) แลวใส IP 
แอดเดรสที่เขากับเครอืขายของ
คุณได

• หากมีหนาจอการตั้งคาระบบไร
สายลมเหลวปรากฏข้ึนมา ใหคลิก 
[Retry] (ลองใหม)

8-1 ถอดสายเคเบลิ USB ทีเ่ช่ือมตอเคร่ือง
คอมพิวเตอรกับเครื่องพมิพออก 
แลวคลิก [Finish] (เสร็จสิ้น)
ในขัน้ตอนนี ้การตดิต้ังระบบไรสาย
ไดเสร็จสิน้ลงแลว ไปที ่9 เพือ่ติดต้ัง
ไดรฟเวอรเคร่ืองพมิพและซอฟตแวร

สําหรับผูใชวิธีที่ 2

4-2 ตรวจสอบวาจุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรของคุณมี
เคร่ืองหมาย WPS

5-2 วางเคร่ืองพมิพของคุณไวในตําแหนง
ที่ชวงสัญญาณของจุดการเขาถึง 
WPS/เราเตอรครอบคลุม ชวง
สัญญาณอาจมีระยะแตกตางกันไป
ตามสภาพแวดลอมการใชงานของ
คุณ โปรดอางอิงคําแนะนําที่ใหมา
พรอมกับจุดการเขาถึง/เราเตอร
ของคุณ

6-2 เปดเคร่ืองพิมพของคุณแลวกดปุม 
Wi-Fi คางจนกระทั่งดวงไฟแสดง
สถานะ (Wi-Fi) เร่ิม
กระพริบเปนสีเขียว

7-2 กดปุม WPS ที่ จุดการเขาถึง LAN 
ไรสาย/เราเตอรของคุณ เม่ือการ
กําหนดคาเสร็จสิ้น ดวงไฟแสดง
สถานะ (Wi-Fi) 
ทีเ่คร่ืองพมิพของคุณจะสวางขึน้เปน
สีเขียว
ในขั้นตอนนี้ การติดต้ังระบบไรสาย
ไดเสร็จสิน้ลงแลว ไปที ่9 เพือ่ติดต้ัง
ไดรฟเวอรเคร่ืองพมิพและซอฟตแวร
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สําหรับการกําหนดคาเครือขาย
อยางงาย 

สําหรับการกําหนดคาเครือขายดวย
ตนเอง

9 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Start Here 
OSX (เร่ิมที่นี่ OSX) เพื่อติดต้ัง

รายการที่ใชได:
Start Here OSX (เร ิมท ีน ี OSX)
ติดตั้ง P-touch Editor 5.0 
P-touch Update Software 
และไดรเวอรเครื่องพิมพ
Utilities (ยูทิลิตี)
ประกอบดวย BRAdmin Light และ
วิซารดการติดตั้งอุปกรณไรสาย
Documentation (เอกสาร)
ประกอบดวยคูมือผูใช คูมือผูใช
ซอฟตแวร และคูมือผูใชเครอืขาย
Brother Support 
(การสนับสนุนของ Brother)
แสดงลิงคไปยังการลงทะเบียน
ทางออนไลนและ Brother 
Solutions Center

10 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

11 คลิก [Apple menu] (เมน ูApple) - 
[System Preferences] 
(การต้ังคา ระบบ) และ คลิก 
Print & Fax (พิมพและโทรสาร) 
(10.5.8 - 10.6)/Print & Scan 
(พมิพและสแกน) (10.7) 
แลวคลิก

1

2

3

4

12 เลือก Brother QL-XXX จาก
รายการแลวคลิก [Add] (เพิ่ม) 
เพือ่เพิ่มเครื่องพิมพ
ในขั้นตอนนี้ ใหไปที่ 13

12 เลือก IP ทีด่านบนของหนาจอ เลือก
โปรโตคอลเปน LPD ใส IP แอดเดรส
ของเครือ่งพมิพไวในกลองแอดเดรส 
เลือก Brother QL-XXX จาก
รายการแลวคลิก [Add] (เพิ่ม) 
เพือ่เพิ่มเครื่องพิมพ

เม่ือกําหนดช่ือคิว ใหใชคา 
BRNxxxxxxxxxxxx โดยที่ 
xxxxxxxxxxxx คืออีเธอรเน็ต
แอดเดรส

13 เม่ือหนาจอกลับสูหนาจอ 
Print & Fax/Print & Scan 
(พมิพและโทรสาร/พมิพและสแกน) 
โปรดตรวจสอบวาระบบไดเพิ่ม 
Brother QL-XXX แลวหรือไม 
แลวปดหนาจอ Print & Fax/
Print & Scan (พมิพและโทรสาร/
พิมพและสแกน)
ในขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถใช
เคร่ืองไดแลว

ปดเครื่องพิมพ แลวเปดใหมอีกครั้ง 
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ในสวนน้ีจะอธิบายวิธีการติดตั้ง BRAdmin Light และ P-touch Editor Lite LAN

การติดต้ังยูทิลิต้ีการกําหนดคา 
BRAdmin Light

การต้ังคา IP แอดเดรส ซบัเนต็มาสก 
และเกตเวยโดยใช BRAdmin Light

6 การตดิตัง้โดยใชซอฟตแวรอืน่ๆ

BRAdmin Light (Windows®)

1 คลิกที่ [ยูทิลิต้ีเครือขาย]
หนาจอน้ีจะเปนหนาจอเดยีวกบัท่ีคณุ
เห็นเม่ือคุณใส CD-ROM

2 คลิก [BRAdmin Light] 
แลวปฏิบตัติามคาํแนะนาํบนหนาจอ

หากคณุเปดใช Windows® Firewall 
ในเครือ่ง PC ของคุณ จะมีขอความ 
"Would you like the installer to do 
this it automatically? (คุณตองการ
เพิ่มแอพพลิเคช่ันน้ีไวในรายการยก
เวนหรอืไม?)" ปรากฏข้ึน ตรวจสอบ
สภาพแวดลอมการใชงาน PC ของคณุ 
แลวเลือก [ใช] หรอื [ไมใช]

1 คลิก [Start] - [All Programs] -
[Brother] - [BRAdmin Light] -
[BRAdmin Light] 
BRAdmin Light จะทําการคนหาอุปกรณ
ใหมอัตโนมัติ

หากคุณมีเซิรฟเวอร DHCP/BOOTP/
RARP ในเครอืขายของคณุ คณุไมตอง
ดําเนินการดังตอไปน้ี เน่ืองจาก
เซริฟเวอรเครือ่งพมิพของคณุจะเรยีกด ู
IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ

2 ดับเบิลคลิกที่อุปกรณที่ไมได
กําหนดคา

รหัสผานตามคาเริ่มตน "access"
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หากคุณตองการคุณสมบัติในการจัดการ
เครื่องพิมพข้ันสูงกวาเดิม ใหใชยูทิลิตี้ 
Brother BRAdmin Professional 
เวอรช่ันลาสดุ โดยสามารถดาวนโหลดไดจาก 
http://solutions.brother.com

การเร่ิมใชงานยูทิลิต้ีการกําหนดคา 
BRAdmin Light

ยังไมไดติดตั้ง BRAdmin Light
เน่ืองจากซอฟตแวรน้ันอยูในโฟลเดอรยทูลิติ ี้ของ 
CD จึงตองรนัซอฟตแวรดงักลาวโดยตรงจาก CD 
หรอืรนัเองในภายหลังโดย คดัลอกไปยงัตาํแหนง
ที่ตองการ

การต้ังคา IP แอดเดรส ซบัเนต็มาสก 
และเกตเวยโดยใช BRAdmin Light

3 เลือก คงที่ จาก วิธีการบูต 
ใส IP แอดเดรส ซับเนต็มาสก 
และเกตเวย แลวคลิก [ตกลง]

4 ขอมูลแอดเดรสจะถูกบันทึกไวใน
เคร่ืองพมิพ

BRAdmin Light (Macintosh)

1 คลิก [Library] (ไลบรารี) - 
[Printers] (เคร่ืองพิมพ) - 
[Brother] - [P-touch Utilities] - 
[BRAdmin Light.jar]
BRAdmin Light จะทําการคนหาอุปกรณ
ใหมอัตโนมัติ

หากคณุมีเซริฟเวอร DHCP/BOOTP/
RARP ในเครือขายของคุณ คุณไม
ตองดําเนินการดังตอไปน้ีเน่ืองจาก
เซิรฟเวอรเครื่องพิมพเรยีกดู IP 
แอดเดรสโดยอัตโนมัติ

2 ดับเบิลคลิกที่อุปกรณที่ไมได
กําหนดคา

รหัสผานตามคาเริ่มตน "access"

3 เลือก คงที่ จาก วิธีการบูต 
ใส IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก และเกตเวย 
แลวคลิก [OK] (ตกลง)

4 ขอมูลแอดเดรสจะถูกบันทึกไวใน
เคร่ืองพมิพ
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การติดต้ัง P-touch Editor Lite LAN
P-touch Editor Lite LAN เปนเวอรช่ันพื้นฐาน
ของเครือ่งมือการแกไขฉลาก

• ตองระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพน้ี
อยางถูกตองเพือ่ใหสามารถใชงาน P-touch Editor Lite LAN ได
สามารถระบ ุIP แอดเดรสไดโดยใช ยทูลิติี ้เชน BRAdmin Light ซึ่งสามารถติดตั้งได
จาก [ยูทิลิตี้ เครือขาย] ใน CD-ROM
สําหรับรายละเอียดของการใชยูทิลิตี้น้ี โปรดดูที่ “การตั้งคา IP แอดเดรสและ
ซับเน็ตมาสก” ใน “คูมือผูใชเครือขาย” (PDF)

• ในเครือขายที่มีการกําหนด IP แอดเดรส
โดยอตัโนมัต ิ(เชน ดวย DHCP) IP แอดเดรส
จะถูกกําหนดข้ึนโดยอัตโนมัติเม่ือ
เครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย ดังน้ัน ผูใชจะสามารถใชงานเครือ่งพมิพไดในทันท ีอยางไรก็ตาม 
เน่ืองจาก IP แอดเดรสน้ัน
จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เราขอแนะนําใหกําหนด IP แอดเดรสแบบ
คงที่เม่ือใชงาน P-touch Editor Lite LAN โปรดติดตอผูดูแลเครือขายของคุณเพื่อ
สอบถามรายละเอียด

• ทําการตั้งคาหลังจากที่ปรึกษาผูดูแล
เครือขายของคุณแลว

1 เปดคอมพิวเตอรแลวใส CD-ROM 
ไวในไดรฟ CD-ROM

หากระบบทํางานโดยอัตโนมัติ 
ใหเปดไฟลจาก CD-ROM แลวดบัเบลิ
คลิกที่ “Start.exe”

2 คลิก [การติดต้ังแบบกาํหนดเอง]

3 คลิก [P-touch Editor Lite LAN]

4 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
ระบบจะสรางโฟลเดอร PteLiteLAN 
ข้ึนมา น่ีจะเปนการเสร็จสิ้นการติดตั้ง
โปรดดูขอมูลในการใชงาน P-touch 
Editor Lite LAN ไดทีคู่มือผูใชซอฟตแวร 
(PDF)

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)
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สวนน้ีจะอธิบายวิธีการเริ่มใชงานวิธีใช P-touch Editor สําหรับ Windows® และ Macintohs

ตอไปน้ีเปนตัวอยางสําหรบั  Windows Vista® ช่ือเครื่องพิมพที่ปรากฏบนหนาจออาจแตกตางจากช่ือ
เครื่องพิมพของคุณ

เร่ิมตนใชงานจากปุม เร่ิม ( )
วิธีการเร่ิมตนใชงานวิธีใช P-touch Editor คลิกปุม 
เร่ิม ( ) ที่แถบทาสกบาร และ ช้ีไปที่ 
[โปรแกรมท้ังหมด]
คลิก [Brother P-touch] และ 
[วิธีใช P-touch Editor 5.0]

เร่ิมใชงานจากไดอะล็อก ใหม/เปด
เม่ือคุณเร่ิมใชงาน P-touch Editor 5.0 และไดอะล็อก
บ็อกซ ใหม/เปด ปรากฏ คลิก วิธีใช - การใชงาน

หากคณุคลกิ "ตรวจสอบการอพัเดต" (แสดงเปนสแีดงอย ูทางดานขวา) 
คุณจะสามารถตรวจสอบไดวามี P-touch Editor เวอรช่ันลาสุดบน
เว็บไซตหรือไม

เร่ิมจาก P-touch Editor
คลิกเมนูวิธีใชและเลือกวิธีใช P-touch Editor

เร่ิมจากโหมด Snap
คลิกขวาที่เมาสและเลือกวิธีใช P-touch Editor

7 เร่ิมวิธีใช P-touch Editor

สําหรับ Windows®

โหมด Professional โหมดพิมพดวน
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ตอไปน้ีเปนตัวอยางสําหรบั Mac OS X 10.7 ช่ือเครือ่งพ ิมพที่ปรากฏบนหนาจออาจแตกตางจากช่ือ
เครื่องพิมพของคุณ

เร่ิมใชงานจากไดอะล็อก ใหม/เปด
เม่ือคุณเร่ิมใชงาน P-touch Editor 5.0 และไดอะล็อก
บ็อกซ ใหม/เปด ปรากฏ คลิก วิธีใช - การใชงาน

เร่ิมจาก P-touch Editor
คลิกเมนูวิธีใชและเลือกวิธีใช P-touch Editor

เร่ิมจากโหมด Snap
คลิกเมาสพรอมกับกดปุม control แลวเลือก วิธีใช 
P-touch Editor

สําหรับ Macintosh
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