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ขอขอบคุณสําหรับการซ้ือเคร่ือง P-touch รุน E300
เคร่ือง  E300 ใหมของคุณเปนเคร่ืองที่ใชงานงายและประกอบดวยคุณลักษณะมากมายทีส่ามารถผลิตปายฉลากทีมี่คุณภาพสงูและสวยงามดูเปนมือ
อาชีพ
คูมือน้ีประกอบดวยขอควรระวังและวิธีการพ้ืนฐานตางๆ สําหรับการใชระบบการพิมพปายฉลากน้ี กรุณาอานคูมือน้ีดวยความละเอยีดรอบคอบกอน
การใชงานและใหเก็บไวในที่ทีส่ะดวกสําหรับการอางองิในอนาคต

การเรียบเรียงและเผยแพรขอมูล 
ภายใตการกํากบัดูแลของ Brother Industries, Ltd. คูมือชุดน้ีเรียบเรียงและเผยแพรเพ่ือใหครอบคลุมรายละเอยีดและสวนประกอบทางเทคนิคของ
ผลิตภัณฑ
เน้ือหาในคูมือน้ีและรายละเอยีดทางเทคนิคของผลิตภัณฑน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาได
หากมีการปลอยเฟรมแวรของ E300 เวอรช่ันใหม คูมือน้ีอาจไมแสดงใหเห็นถงึคุณลักษณะใหมที่ไดรับการอัพเดต ดงัน้ัน คุณจะพบวาเฟรมแวรใหม
และเน้ือหาในคูมือน้ีอาจแตกตางกันออกไป
ช่ือทางการคาและช่ือผลิตภัณฑของบริษัทตางๆ ทีป่รากฏอยูในผลิตภัณฑของ Brother เอกสารที่เกีย่วของ และวัสดุอื่นๆ เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทเหลาน้ัน

เครือ่งหมายการคาท่ีมีใบอนุญาต
 
MonotypeTM

Monotype เปนเคร่ืองหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. ที่ลงทะเบียนในสํานักงานสิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการคา แหงสหรัฐอเมริกา 
และอาจลงทะเบียนในขอบเขตอํานาจศาล

Ascender UniTM

Ascender Uni เปนเคร่ืองหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. และซ่ึงอาจลงทะเบียนในสํานักงานสิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการคา 
แหงสหรัฐอเมริกา หรือขอบเขตอํานาจศาลอืน่

Utah OTS ThaiTM

Utah OTS Thai เปนเคร่ืองหมายการคาของ Monotype Imaging Inc. และซ่ึงอาจลงทะเบียนในสํานักงานสทิธิบัตร และเคร่ืองหมายการคา 
แหงสหรัฐอเมริกา หรือขอบเขตอํานาจศาลอืน่
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บทนำ

ขอควรระวังดานความปลอดภัย

ขอสงัเกตทีส่ําคัญอธิบายไวโดยการใชสญัลักษณตางๆ เพ่ือปองกันการบาดเจ็บและความเสียหาย 
สัญลักษณและความหมายตางๆ มีดังตอไปนี้: 

สัญลักษณที่ใชในคูมือนี้มีดังนี้:

ขอควรระวังดานความปลอดภัย

อันตราย แสดงวาอาจจะมีอันตรายในกรณีที่ใชงานผลิตภัณฑโดยไมปฏิบตัิตามคําเตือนและคําแนะนํา ซึ่งอาจสงผลให
เกิดการเสยีชีวิตหรือการบาดเจบ็รายแรงได

คําเตือน แสดงวาอาจจะมีสถานการณที่ปนอันตรายซึ่งหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหเกิดการเสยีชีวิตหรือการบาดเจ็บ
อยางรายแรงได

ขอควรระวัง แสดงวาอาจจะมีสถานการณที่ปนอันตรายซึ่งหากไมหลีกเล่ียงอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บอยางรายแรงเล็ก
นอยหรือปานกลางได

ไมอนุญาตใหกระทํา หามแยกช้ินสวนผลิตภัณฑนี้

หามใหน้ํากระเด็นใสผลิตภัณฑ 
หรือหามจุมผลิตภัณฑลงในน้ํา

หามสัมผัสสวนนี้ของผลิตภัณฑ

การกระทําทีเ่ปนขอบังคับ ถอดปล๊ัก

แสดงความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหมในบางกรณี เตือนวาอาจจะมีโอกาสไฟฟาช็อตได
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4 ขอควรระวังดานความปลอดภัย

อันตราย

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซํ้า
สังเกตุขอควรระวังสําหรับการชารจแบตเตอรี ่Li-ion ซ้ําดังตอไปนี้ดวยความระมดัระวงั (ตอจากนีไ้ปเรียกวา "แบตเตอรี่แบบชารจซ้ํา") หากไมปฏบิัติ
ตามขอควรระวังเหลานี้ ความรอนเกินขนาด การรั่วไหล หรือการแตกของแบตเตอรีอ่าจสงผลใหเกดิไฟฟาลัดวงจร ระเบิด ควนั ไฟไหม ไฟฟาช็อต 
การบาดเจ็บของตัวเองหรือผูอ่ืน หรือความเสยีหายไปยังผลิตภัณฑ หรือคุณสมบัตอ่ืินๆ

ใชแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําตามวัตถุประสงคของแบตเตอรี่เทานั้น 
เครื่อง P-touch และแบตเตอร่ีแบบชารจซ้ําไดรับการออกแบบมา
เพ่ือทํางานรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ โดยเฉพาะ หามเสยีบแบตเตอรี่
แบบชารจซ้ําเขาไปยังเครือ่ง P-touch อ่ืนๆ หรือ เสยีบแบตเตอรี่
แบบชารจซ้ําอ่ืนไปยังเครื่อง P-touch มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม
หรือ เสียหายได
เพ่ือชารจแบตเตอรีแ่บบชารจซ้ํา ใหเสยีบเขาไปยังเครื่อง 
P-touch และ จากนั้นใหใชอะเเดปเตอรไฟที่ออกแบบ
มาเพ่ือเครื่องนี้
หามชารจแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําใกลไฟหรือแสงอาทิตยโดยตรง 
การทําเชนนี้อาจจะเปดใชงานการปองกนัวงจร ซึ่งออกแบบมา
เพ่ือปองกันอันตรายจากความรอนสูง การเปดการใชงานการ
ปองกันวงจรอาจเปนสาเหตุใหการชารจหยุดลง การชารจจะ
ทําใหเกิด กระแสไฟ/แรงดันไฟเกินหากการปองกันวงจรลมเหลว 
หรือปฏิกริยาเคมีเกดิผิดปกติภายในแบตเตอรี่
เมื่อทําการชารจแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํา ใหใชเครื่องชารจ
เเบตเตอรีท่ี่ออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํา
เทานั้น
หามใหสายไฟหรือวัสดุที่เปนโลหะอ่ืนเขาใกลจนสมัผัสหนวย
ของแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํา หามพกพาและเก็บแบตเตอรี่
แบบชารจซ้ํากับวัตถุที่เปนโลหะ เชน สรอยคอ หรือกิ๊บติดผม 
การทําเชนนี้อาจกอใหเกิดไฟฟาลัดวงจร และทําใหวตัถทุี่เปน
โลหะ เชน สายไฟ สรอยคอ หรือ กิบ๊ติดผมรอนเกินไป

หามใชหรือท้ิงแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําใกลกับเปลวไฟ เครื่อง
ทําความรอน หรอืสถานที่ทีม่ีอุณหภูมิสงู (เกินกวา 80 °C)
หามใหแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําเขาใกลจนสัมผัสกับหรือจุมลง
ในน้ํา 
หามใชในสภาพแวดลอมที่กัดกรอนได เชน ในสถานที่ที่มคีวาม
เค็มในอากาศ น้ําเค็ม กรด ดาง กาซกัดกรอน เคม ีหรือท่ีมีสาร
กัดกรอน
หามใชแบตเตอร่ีแบบชารจซ้ํา หาก แบตเตอรี่ดังกลาวเสยีหาย
หรือรั่วไหล

หามบัดกรขีอตอใดๆ ของแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําไดโดยตรง การ
ทําเชนนี้อาจกอใหฉนวนปองกันภายในละลาย กาซจะถูกปลอย
ออกมา หรือกลไลการปองกันความปลอดภัยลมเหลว
หามใชแบตเตอร่ีแบบชารจซ้ํากับข้ัว  (+) (-) ที่กลับกัน ตรวจ
สอบทิศทางของแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํากอนการใส และหามฝน
ใสแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําลงในเครื่องระบบการพิมพปายฉลาก 
การชารตแบนเตอรี่แบบชารจซ้ําโดยใสผิดข้ัวอาจกอใหเกิด
ปฏิกริยาเคมีผิดปกติข้ึนภายในแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํา 
หรือเกิดกระแสไฟฟาไฟผิดปกติในระหวางที่ไมไดชารจ
หามตอแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําเขากับตวัจายไฟในครวัเรอืน
โดยตรง
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แบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซํ้า

การรัว่ไหลของสาร (อิเล็กโทรไลท) จากเครื่องพิมพฉลากหรือ
จากแบตเตอรีแ่บบชารจซ้ําอาจแสดงใหเหน็วาแบตเตอรี่นั้นเสยี
หาย หากแบตเตอรีแ่บบชารจซ้ํารั่ว ใหยุตกิารใชเครือ่งพิมพ
ฉลากโดยทันที ถอดปล๊ักอะแดปเตอรไฟออก และแยกเครือ่ง
พิมพฉลากออกโดยวางไวในกระเปาหามสมัผัสสารอิเล็กโทรไลท 
หากเขาตา หามขย้ีตา ใหลางดวยน้ําประปาหรือน้ําสะอาด
ทันทีและขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญทางการแพทยโดยทันท ี
หากปลอยทิง้ไว สารอิเล็กโทรไลทอาจทําลายดวงตาได 
หากสารอิเล็กโทรไลทสมัผัสถูกผิวหนังหรือเสือ้ผาของคุณ 
ใหลางดวยน้ําทันที
หามใสเครื่องพิมพฉลากหรือแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําในเตา
ไมโครเวฟ หรือในภาชนะที่มคีวามดันสูง 
หามปลอยแบตเตอรีแ่บบชารจซ้ําที่หมดไฟแลวทิ้งไวใน
เครื่องพิมพฉลากปนระยะเวลานาน การทํางานเชนนีอ้าจ
ทําใหแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํามีอายุการใชงานที่สัน้ลงหรือ
ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
หากเคร่ืองพิมพฉลากสามารถใชไดเพียงแคระยเวลาสัน้ๆ 
แมวาแบตเตอรี่แบบชารจจะชารจจนเต็มแลวก็ตาม 
แบตเตอรี่แบบชารจซ้ําอาจจะหมดอายุการใชงานแลว 
ใหเปล่ียนแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําใหม เมื่อถอดและเปลี่ยน
แบตเตอรี่แบบชารจแลว ปดฝาครอบหนวยแบตเตอรี่อัน
เกาดวยเทปเพ่ือหลีกเล่ียงการทําใหเกิดการลัดวงจรข้ึนภายใน
แบตเตอรี่

หามแยกช้ินสวน ดัดแปลง หรือพยายามที่จะซอมแซมแบตเตอรี่
แบบชารจซ้ํา
หามทิ้งแบตเตอรี่แบบชารจซ้ําลงในเปลวไฟ หรือทําใหเกิดความ
รอนมากเกินขนาด การทําเชนนี้อาจกอใหฉนวนปองกันภายใน
ละลาย กาซจะถูกปลอยออกมา หรือกลไลการปองกันความ
ปลอดภัยลมเหลว ย่ิงไปกวานั้น สารอิเล็กโทรไลทอาจติดไฟได
หามใชวัตถุใดๆ เจาะแบตเตอรี่แบบชารจไฟได กระเเทก หรอื
ขวางแบตเตอรี่แบบชารจไฟได ความเสียหายที่เกิดกับการ
ปองกันวงจรของแบตเตอร่ีแบบชารจไฟไดอาจทําใหเกิดความ
ผิดปกติกับกระแสไฟ/แรงดันไฟฟา หรือกอใหเกิดความผิดปกติ
ของปฏิกรยิาเคมีภายในแบตเตอรี่แบบชารจซ้ํา
หามเผาแบตเตอรีแ่บบชารจซ้ํา หรือท้ิงรวมกับขยะครวัเรือน

อันตราย
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คําเตือน

เครื่อง P-touch
ใหปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงไฟไหม ไฟฟาช็อต ความเสี่ยงที่จะทําใหตนเองหรือผูอ่ืนบาดเจบ็ และ/หรือทําความเสียหายแก
เครื่องพิมพฉลากรือทรัพยสนิอ่ืนๆ

หามใหเครื่องพิมพฉลากเปยกน้ําหรือใชเครื่องพิมพฉลาก
บริเวณที่อาจจะเปยกน้ําได เชน หองน้ํา หรือบริเวณใกลอางน้ํา
หามแตะสวนใดๆ ที่เปนโลหะใกลกับหวัพิมพ หัวพิมพจะรอนขึ้น
ในระหวางการใชงาน และยังคงรอนอยูมากทันทีหลังจากการ
ใชงาน หามแตะหวัพิมพดวยมอืโดยตรง

หามแยกช้ินสวนเครือ่ง P-touch สําหรับการตรวจสอบ 
การปรับแตง และซอมแซมเครือ่งพิมพฉลาก ใหติดตอฝาย
บริการลูกคา
ถุงพลาสติกใชในบรรจภัุณฑขอเครื่องพิมพฉลากของคุณ 
เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายของการขาดอากาศหายใจ 
ใหเก็บถุงเหลานี้ใหหางจากทารกและเด็ก 
หากคุณสงัเกตุเห็นความรอน กล่ินที่ผิดปกติ เครือ่งพิมพ
ฉลากปล่ียนสีไป การผิดรูป หรือสิ่งปกติใดๆ ในขณะการ
ใชหรือการจัดเก็บเครื่องพิมพฉลาก ใหหยุดการใชการทันที 
ยุตกิารเช่ือมตออะแดปเตอรไฟ และถอดแบตเตอรี่ออก
เพ่ือปองกันความเสียหาย หามทําใหเครื่อง P-touch ตก 
หรือทุบเครื่อง

หามใชเครื่อง P-touch เมื่อมีสิง่แปลกปลอมอยูขางใน หากมีน้ํา สารโลหะ หรือ วตัถุแปลกปลอมใดๆ เขาสูเครื่อง P-touch ใหยุติการเช่ือม
ตออะแดปเตอรไฟและถอดแบตเตอรีอ่อก และติดตอฝายบริการลูกคาของ Brother

ถานอัลคาไลน/แบตเตอรี่  Ni-MH แบบชารจซํ้า
ใหปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการั่วไหลของของเหลว ความรอน การแตกแยกของแบตเตอรี่ และสาเหตทุี่ทําใหเกิดบาดเจ็บ

หาม โยนเขาไปในเปลวไฟ ทําใหรอน ไฟฟา-ลัดวงจร ชารจซ้ํา 
หรือแยกช้ินสวน แบตเตอรี่
หาม ใหแบตเตอรี่เปยกน้ํา ตัวอยางเชน ใชงานในขณะมอืเปยก 
หรือทําเครื่องด่ืมหกใส
หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่เขาตา ใหลางออก
ดวยน้ําสะอาดปริมาณมากทันที จากนัน้ใหพบเเพทย หากของ
เหลวที่รัว่ไหลเขาสูตา อาจทําใหสญูเสยีการมองเห็น หรือเกิด
ความเสียหายอ่ืนๆ กับตาได

หาม ใหวตัถุที่เปนโลหะสัมผัสข้ัวบวกและขั้วลบที่ปลายของ
แบตเตอรี่
หามใชวัตถุที่แหลมคม เชน แหนบ หรือปากกาโลหะ เพ่ือถอด
หรือเปล่ียนแบตเตอรี่
หามใชแบตเตอร่ีที่เสยีหาย ผิดรูป หรือรั่วไหล หรือแบตเตอรี่
ที่ฉลากเสียหาย การทําเชนนั้นอาจสงผลใหเกิดความรอนมาก
เกินไป การใชแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือรั่วไหลอาจทําใหของเหลว
ของแบตเตอรี่ไหลออกมาถูกมือของคุณดวยเชนกัน หากของ
เหลวที่รั่วไหลถกูมือและคณุขย้ีตา อาจทําใหสญูเสียการมองเห็น 
หรือเกิดความเสียหายอ่ืนๆ กบัตาได ใหลางมือดวยน้ําสะอาด
ปริมาณมากทันที จากนั้นใหพบเเพทย
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อะแดปเตอรไฟ
ปฏิบตัิตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือหลีกเล่ียงไฟไหม ความเสยีหาย ไฟฟาช็อต การลมเหลว หรือความเสี่ยงในการบาดเจ็บ 

ตรวจสอบใหแนใจวา เสียบปลั๊กเขากับเตารับไฟจนแนนแลว 
หามใชเตารบัไฟที่หลวม
ใชอะแดปเตอรไฟทีร่ะบุเสมอ และเสยีบปล๊ักอะแดปเตอรไฟเขา
กับเตารบัไฟ ทีม่ีแรงดันที่กําหนด (220 - 240 โวลต) การไม
ปฏบิัติตามเชนนี้อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บตอตนเองและผูอ่ืน 
หรือเกิดความเสยีหายแกเครือ่งพิมพฉลากหรือทรพัยสนิอ่ืนๆ 
Brother ไมรับผิดชอบตออุบัตเิหตุใดๆ หรือความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดจากการไมใชอะเเดปเตอรไฟและสายอะเเดปเตอรตามที่กํา
หนด 
หามเช่ือมตออะแดปเตอรไฟ หรือสายอะแดปเตอรกับผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ
หามแตะอะเเดปเตอรไฟและเครื่อง P-touch ในระหวางมพีายุฝน
ฟาคะนอง เพราะอาจมีความเสีย่งจากการถูกไฟฟาช็อตจาก
ฟาผาเมือ่มีการใชเครื่องพิมพฉลากในระยะที่เกิดพายุฝนฟา
คะนอง

หามใชมือเปยกแตะอะเเดปเตอรไฟหรือปล๊ักไฟ
หามใชอะเเดปเตอรไฟในสถานที่ที่มีความช้ืนสูง หรือสภาพ
ทีเ่ปยกช้ืน เชน หองอาบน้ํา
หามใชสายอะแดปเตอรหรือปล๊ักไฟที่เสียหาย
หามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากบนสายอะแดปเตอร หรือทําใหเสยี
หาย หรือดัดแปลงสายอะแดปเตอร หรือปล๊ัก หามหักงอ หรือ
ดึงสายอะแดปเตอร
หามทําอะแดปเตอรตก หรือทุบ หรืออ่ืนๆ ทีท่ําใหอะแดปเตอรไฟ
เสียหาย

ชุดใบมดีตัดเทป

หามแตะใบมดีตัดเทป

คําเตือน



บทนํา

8 ขอควรระวังดานความปลอดภัย

ขอควรระวัง

ถานอัลคาไลน/แบตเตอรี่  Ni-MH แบบชารจซํ้า
ใหปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการร่ัวไหลของของเหลว ความรอนเกินขนาด หรือ การแตกของแบตเตอรี่

หามใชเเบตเตอรี่เกินกวาการใชงานเคร่ืองพิมพฉลากที่ระบุไว 
หามรวมแบตเตอรีเ่กากับใหมเขาดวยกัน หรือรวมเเบตเต
อรี่ที่ตางประเภท ตางระดับการชารจ ตางผูผลิต หรือตาง
รุนเขาดวยกัน หามใสแบตเตอรี่ดวยขั้ว (+) (-) ทีก่ลับกัน
หากสารท่ีรัว่ไหลออกจากแบตเตอรี่ถูกผิวหนงัหรือเสื้อผา 
ใหลางออกดวยน้ําสะอาดทันที
ถอดแบตเตอรี่ออก หากคุณไมตองการใชเครื่อง P-touch 
เปนระยะเวลานาน

กอนการใชแบตเตอรีแ่Ni-MH แบบชารจซ้ํา ใหอานขั้นตอนการ
ใชงานแบตเตอรี่และเครือ่งชารจแบตเตอรี่ดวยความระมัดระวงั 
และตองแนใจวาไดใชงานไดอยางถูกตอง
เมื่อใชงานแบตเตอรีN่i-MH แบบชารจซ้ํา ใหชารจแบตเตอรี่กอน
การใชงานดวยเครื่องชารจท่ีเหมาะสมและเฉพาะสําหรับ
แบตเตอรี่
หามแยกช้ินสวนหรือดัดแปลงแบตเตอรี่
หามใหแบตเตอรี่สมัผัสถูกความรอน หรือ ทิ้งแบตเตอรี่ลงใน
เปลวไฟ

อะแดปเตอรไฟ

หากคุณไมตองการใชเครื่อง P-touch เปนระยะเวลานาน 
ใหถอดอะแดปเตอรไฟออกจากเตารับไฟ
เมื่อถอดอะแดปเตอรไฟออกจากเตารับไฟแลว ใหถือ
อะแดปเตอรไฟไวเสมอ
หามใชอะเเดปเตอรไฟในสถานที่ทีม่ีความช้ืนสูง เชน หองอาบนํ้า

หามใชงานวงจรไฟฟากับอะแดปเตอรไฟมากเกินไป

หามแยกช้ินสวนหรือดัดแปลงอะเเดปเตอร ไฟ
หามใหอะแดปเตอรไฟ/ปล๊ักไฟเปยกน้ํา ตัวอยางเชน 
ใชงานในขณะมือเปยก หรอืทําเครื่องด่ืมหกใส

ชุดใบมดีตัดเทป
ใหปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บเล็กนอยและทําความเสยีหายใหแกเครื่องพิมพฉลาก

หามเปดฝาปดดานบนในขณะที่ใบมีดทํางาน หามใชแรงดันมากเกินไปในสวนของใบมดี
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เครื่อง P-touch
ใหปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บเล็กนอยและทําความเสยีหายใหแกเครื่อง P-touch

จดัเก็บเครื่อง P-touch บนพ้ืนผิวที่เรียบ และมัน่คง เชน 
โตะทํางาน หรือล้ินชัก
หามปลอยเครื่อง P-touch หรือเทปไวใกลมือเด็ก
หามวางวัตถทุี่มีน้ําหนกัมากบนเครื่อง P-touch
ใชอะเเดปเตอรไฟตามท่ีแนะนํา (AD-E001) สําหรับเครื่อง 
P-touch เสมอ และเสยีบเขากับเตารบัไฟที่มีแรงดันไฟฟา
ตามที่กําหนด การไมปฏิบัติตามเชนนีอ้าจกอใหเกิดความเสีย
หายหรือเครื่อง P-touch ทํางานลมเหลว

หามใชเครื่อง P-touch ในสถานท่ีมีสภาพที่เปยกช้ืน หรือมีความ
ช้ืนสูง เชน หองอาบน้ํา
หามใหเครื่อง P-touch ตวัอยางเชน ใชงานในขณะมือเปยก 
หรือทําเครือ่งด่ืมหกใส
หามแยกช้ินสวนหรือดัดแปลงเคร่ือง P-touch
หากคุณสงัเกตุเห็นความรอน กล่ินที่ผิดปกติ เครือ่ง P-touch 
เปล่ียนสไีป การผิดรูป หรือสิ่งปกติใดๆ ในขณะการใชหรือการจัด
เก็บเครื่อง P-touch ใหหยุดการใชการทันที ยุติการเช่ือมตอ
เครื่อง P-touch และถอดแบตเตอรี่ออก

ขอควรระวัง



บทนํา

10 ขอควรระวังท่ัวๆ ไป

แบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซํ้า
• เมือ่ซือ้เครื่อง แบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ําจะไดรับการชารจมาแลวเล็กนอย  ดังนั้น เครื่องพิมพฉลากจงึสามารถถูกตรวจสอบได 

แตอยางไรก็ตาม แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจซ้ําควรจะไดรับการชารจใหเตม็ดวยเครื่องชารจกอนการใชงานเครื่องพิมพฉลาก
• หากไมมีการใชเครื่องพิมพฉลากปนระยะเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ําออกจากเครือ่ง จากนั้น ใหเก็บไวในที่ที่ไมมไีฟฟาสถิตย 

ความช้ืนสูง หรือมีอุณหภูมสิูง (เเนะนําที่อุณหภูมิระหวาง 15 ถงึ 25 °C และความชื้นที่ 40 ถึง 60%) 
เพ่ือรักษาประสทิธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ํา ใหชารจอยางนอยทุกๆ หกเดือน

• หากคณุสังเกตเุหน็สิ่งผิดปกติใดๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจซ้ําในครั้งแรกท่ีใชงาน ตัวอยางเชน มีความรอนสงูเกิด หรือสนมิ 
หามใชงานแบตเตอรี่นั้นตอ ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ Brother

เครื่องพิมพฉลาก
• หามตดิตั้งเครือ่ง P-touch ใกลกบัอุปกรณใดๆ ที่อาจกอใหเกิดการรบกวนสนามแมเหล็ก เครือ่ง P-touch อาจทํางานผิดปกติ หากวาง

ไวกับโทรทัศน หรือวิทยุ ฯลฯ
• หามใชเครื่อง P-touch ไปในในทางหรือวัตถุประสงคอ่ืนที่ไมไดระบไุวในคําแนะนํานี้ การทําเชนนัน้อาจสงผลใหเกิดการบาดเจบ็หรอืความ

เสยีหายใหแกเครื่องพิมพฉลากด
• หามใสวัตถุแปลกปลอมใดๆ ลงไปในชองเทปออก ตวัเช่ือมตออะแดปเตอรไฟ หรือสวนใดๆ ของเคร่ืองพิมพฉลาก
• หามแตะหัวพิมพ (ดู หนา 6) ดวยนิ้วของคุณ ใชอุปกรณเสริมตลับทําความสะอาดหัวพิมพ (TZe-CL4) หรือวัสดุนุมๆ สําหรับทําความสะอาด 

(เชน สําลีพันปลายไม) เมื่อทําความสะอาดหัวพิมพ (ดู "การทําความสะอาดเครื่อง" ในหนา 45)
• หามทําความสะอาดสวนใดๆ ของเคร่ืองพิมพฉลากดวยแอลกอฮอล หรอืสารสะลายอินทรียอ่ืนๆ ใชผาแหงนุม เทานั้น
• อยาวางเครื่อง P-touch ไวในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง สิ่งที่มีความรอน หรอื ในพ้ืนที่ที่มอุีณหภูมิสงูมากหรือต่ํามาก บรเิวณที่มีความช้ืนสูง 

หรือบริเวณที่มีฝุนมาก ระยะอุณหภูมกิารใชงานมาตรฐานของเครือ่ง P-touch คือ ระหวาง 10 ถึง 35 °C
• หามวางยางหรือไวนิล หรือผลิตภัณฑที่ทําจากยาง หรอืไวนิล ไวบนเครื่องพิมพฉลากเปนระยะเวลานาน มิเชนนัน้ เครื่องพิมพฉลากอาจจะสกปรก
• ตัวอักษรหรือ สญัลักษณบางตัวอาจจะอานยาก ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและการตั้งคาการใชงาน
• ใชเทป TZe กับเครื่อง P-touch
• หามดึงหรอืใชแรงดันไปยังเทปในมวนเพ่ือหลีกเล่ียงการกอใหเกิดความเสยีหายใหแกเครื่อง P-touch
• หามพยายามพิมพปายฉลากโดยการใชมวนเทปเปลา หรอืไมมีมวนเทปอยูในเครื่อง P-touch การทําเชนนี่อาจจะกอใหเกิดความเสยีหายข้ึน

แกหัวพิมพ
• หามพยายามตดัเทปในระหวางกําลังพิมพหรือกําลังปอนเนื่องจากจะเกิดความเสยีหายแกเทป
• ข้ึนอยูกับพ้ืนที่ วัสดุ และสภาพแวดลอม ฉลากอาจจะลอกหลุดหรือไมสามารถจะลอกได หรือสีของฉลากอาจจะเพี้ยนหรือตดิกับสิ่งอ่ืนๆ ได
• หามใหมวนเทปถูกแสงแดด อุณหภูมิสูง ความช้ืนสูง หรือ ฝุนโดยตรง จัดเก็บมวนเทปในที่ที่เย็นและมืด ใชมวนเทปทันทีหลังจากที่เปดหอ
• เครื่องหมายที่ใชหมึกผสมน้ํามันหรือผสมน้ําอาจจะมองเห็นผานปายฉลากที่ตดิอยูดานบน เพ่ือซอนเครื่องหมายเหลานี ้ใหใชปายฉลากสอง

ช้ันปดทับเครื่องหมายแตละอัน หรอืใชปายฉลากที่มีสเีขม
• ขอมูลใดๆ ที่เกบ็ไวในหนวยความจําจะสญูหายเน่ืองจากเครื่อง P-touch ทํางานลมเหลว หรือทําการซอมเเซมเครื่อง หรอืหากแบตเตอร่ีหมดอายุ
• เมือ่ไมไดเช่ือมตอกับไฟฟานานเกินสองนาท ีขอความและการจัดรูปแบบทั้งหมดจะถูกลบ ไฟลขอความที่จดัเก็บไวในหนวยความจําจะถูกลบ

ไปดวย
• สติก๊เกอรปองกันพลาสติกใสจะถูกติดไวบนหนาจอในระหวางการผลิตและการจัดสง ควรลอกสติก๊เกอรออกกอนใชงาน
• ความยาวของปายฉลากที่ไดรับการพิมพอาจแตกตางไปจากความยาวที่ปรากฏ
• คุณยังสามารถใช Heat Shrink Tube กับเครื่องรุนนี้ได ใหดูเว็บไซตของ Brother (http://www.brother.com/) สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม 

คุณอาจจะไมสามารถใชกรอบการพิมพบางกรอบหรือการตัง้คาตัวอักษรบางอยางไดเมือ่ใช Heat Shrink Tube
• เครื่อง P-touch ไมมีเครื่องชารจสําหรบัแบตเตอรี่ Ni-MH แบบชารจซ้ํา
• ปายฉลากที่ไดรับการพิมพอาจจะแตกตางจากรปูที่ปรากฏบนหนาจอ LCD
• โปรดทราบวา บริษทั Brother Industries, Ltd ไมรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือการบาดเจบ็ใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการไมปฏิบัตติามขอควร

ระวงัที่ไดระบุไวในคูมือนี้
• เราขอแนะนําใหคุณอานคูมือผูใชนี้ดวยความละเอียดดรอบคอบกอนการใชงานเครื่อง P-touch และเก็บคูมือนี้ไวใกลตวัเพ่ือการอางอิงในอนาคต

ขอควรระวังท่ัวๆ ไป
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สัญลักษณท่ีใชในคูมือฉบับนี้

สัญลักษณดังตอไปนี้ทีใ่ชในคูมือนี้เพ่ือแสดงขอมูลเพ่ิมเติม

สัญลักษณท่ีใชในคูมือฉบบันี้

:
สัญลักษณนี้แสดงขอมลู หรือคําแนะนําที่อาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บไดหากละเลย หรือการใชงานท่ีอาจสงผลใหเกิดขอ
ผิดพลาด

: สัญลักษณนี้ใชแสดงขอมูลหรือคําแนะนําเพ่ือชวยใหเกดิความเขาใจมากขึ้นและใชเครื่อง P-touch ไดมีประสิทธภิาพมากขึ้น



บทนํา

12 วิธีการใช P-touch

การสรางปายฉลากดวยเครื่อง P-touch

เริ่มการใชงาน

การแกไขปายฉลาก

การพิมพปายฉลาก

วิธีการใช P-touch

1
• การเปดกลองเครือ่ง P-touch ของคุณ.  หนา 13

2
นอกจากการปอนขอความแลว เคร่ือง P-touch 
ยังมีตัวเลือกระยะของการจัดรูปแบบอันมากมาย

สรางปายฉลากเชนเหลาน้ี:

• การปอนและการแกไขขอความ. 
• การปอนสัญลักษณ. 
• การเลือกประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลาก. 
• การตั้งคาตัวเลือกการตัด. 

หนา 34
หนา 35

หนา 26
หนา 39

3
กอนการพมิพ คุณสามารถตรวจสอบรุปแบบของปายฉลาก
ของคุณโดยใชฟงกชั่นดูภาพตัวอยาง

สรางปายฉลากเชนเหลาน้ี:

• การพิมพปายฉลาก. หนา 41
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 เร ิ มการใช งาน

ภาษาไทย

เร่ิมการใชงาน

ตรวจสอบวาในบรรจภัุณฑมสีิ่งตางๆ เหลานี้หรือไมกอนใชงานเคร่ือง P-touch

การเปดกลองเคร่ือง P-touch ของคุณ

E300

เครื่อง P-touch อะแดปเตอรไฟ

ปล๊ักอาจจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศ

แบตเตอรี ่Li-ion สายคลอง

ตลับเทป คูมือการใชงาน
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เริ่มการใชงาน

รายละเอียดท่ัวไป

 

 

รายละเอียดท่ัวไป

หนาจอ LCD ตองไดรับการปดทับดวยแผนปองกันเพื่อปองกันความเสียหาย เมื่อสงออกมาจากโรงงาน  ลอกแผนปองกันน้ีออกกอนการใชเคร่ือง 
P-touch

แปนพิมพ

ปุมตัดเทป

หนาจอ LCD

ชองใสมวนเทป

ชุดใบมีดตัดเทป

หัวพิมพ

ชองเทปออก

ท่ีปลดล็อค

ตวัล็อคฝาครอบ

ตัวเช่ือมตออะแดปเตอรไฟ

ฝาหลัง

ชองใสแบตเตอร่ี

ชองดูเทป

ไฟ LED



 เร ิ มการใช งาน
ภาษาไทย

15หนาจอ LCD และแปนพิมพ
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หนาจอ LCD

1. จํานวนบรรทัด
แสดงจํานวนบรรทัดภายในรูปแบบปายฉลาก

2. โหมด Shift
แสดงวาโหมด Shift เปดอยู

3. เสนเริ่มขอความ / 4 เสนปดขอความ
พ้ืนที่ระหวางเสนเริ่มขอความและเสนปดขอความที่จะถกูพิมพ
เสนสัน้ที่ขยายมาจากเสนเริ่มขอความเสนปดขอความท่ีแสดงถึงกา
รสิน้สดุของรูปแบบปายฉลาก

5. เสนบล็อคตัวแบง
แสดงปลายเสนของบล็อค

6. เคอรเซอร
ตัวอักษรจะถูกปอนไปยังดานซายของเคอรเซอร 
แสดงตําแหนงการใสขอมูลปจจุบัน

7. ประเภทโปรแกรมปายฉลาก
แสดงประเภทโปรแกรมปายฉลากปจจุบัน

8. เครือ่งหมายยอนกลับ
แสดงปลายเสนของขอความ

9. ระดับเเบตเตอรี่
แสดงระดับแบตเตอรี่ทีเ่หลืออยู แสดงเมื่อใชแบตเตอรี่ Li-ion 
เทานั้น

10. โหมด Caps
แสดงวา  โหมด Caps เปดอยู

11.-14. คําแนะนําเก่ียวกับรปูแบบ
แสดง ภาษาที่ใชปอนขอมลู (11) ขนาดตวัอักษร (12) 
รูปแบบตัวอักษร (13) และการตัง้คา (14) กรอบ

15. ความยาวเทป
แสดง ความยาวเทปสําหรับขอความท่ีปอน

16. การเลือกเคอรเซอร
ใชปุม  และปุม  เพ่ือเลือกรายการเมนูและปุม  และปุม 

 เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา

17. เครือ่งหมายลอ็ค
แสดงวาบางรายการไมสามารถเปล่ียนได

18. ตัวนับ
แสดงหมายเลขที่เลือก/ หมายเลขทีส่ามารถเลือกได

19. หมายเลขบลอ็ค
แสดงหมายเลขบล็อค

หนาจอ LCD และแปนพิมพ

6

10 11 12 13 14 15

52 3 4 98

1

7
16 17

18
19

กรุณาดู "หนาจอ LCD" ในหนา 24 สําหรับการปรับต้ังคา

 - เต็ม
 - ครึง่
 - ต่ํา
 - หมด
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เริ่มการใชงาน

หนาจอ LCD และแปนพิมพ

ช่ือปุมและฟงกช่ัน

1. เปด/ปด
เปดและปดเครือ่ง P-touch 

2. รปูแบบ
การตั้งคาตัวอักษร รวมถงึรูปแบบบนปายฉลาก

3. ไฟล
ชวยในการพิมพ เปด บันทึก หรือ ลบไฟลปายฉลากที่ใชบอยใน
หนวยความจําไฟล

4. แสดงภาพ
• แสดงภาพตัวอยางของปายฉลาก
• "ปอนเทป โปรดรอ..." จะปรากฎขึ้นเมือ่ใชรวมกับปุม Shift

5. พิมพ
• พิมพแบบปายฉลากปจจบุันลงบนเทป
• สามารถทําสําเนาปายฉลากไดเมื่อใชรวมกับปุม Shift

6. ประเภทโปรแกรมปายฉลาก
• เลือกประเภทโปรแกรมปายฉลาก
• สามารถทําสําเนาได เมื่อใชรวมกับปุม Shift

7. บารโคด
เปดหนาจอตัง้คาบารโคด

8. อนุกรม
• คุณสามารถพิมพตัวเลขแบบอนุกรมบนปายฉลากได
• คุณสามารถสรางอนุกรมโดยใชตัวเลข 2 ตัวไดเมื่อใชรวมกับปุม 

Shift

9. Menu
เปดใชงานการตัง้คาการใชงาน (ภาษา การปรับแตง ฯลฯ) 
สําหรบัเครื่อง P-touch

10. Esc
ยกเลิกคําสัง่ปจจุบนัและกลับไปยังหนาจอการปอนขอมลูหรือข้ัน
ตอนกอนหนา

11. ลาง
ลางขอความที่ปอนทัง้หมด 
หรอืขอความทั้งหมดและการตัง้คาปายฉลากปจจุบนั

12. เคอรเซอร ( )
เล่ือนเคอรเซอรในทิศทางของลูกศร

ภาษาเริ่มตนของเครื่อง คอื "ภาษาไทย"
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13. OK
เลือกตัวเลือกท่ีปรากฏ 

14. ตัวอกัษร 
• ใชปุมเหลานี้เพ่ือพิมพตัวอักษรหรอืตวัเลข
• สามารถปอนตัวอักษรตวัใหญและสัญลักษณโดยการใชปุมเหลา
นี้เมือ่ใชรวมกับปุม Caps หรือ Shift

15. Backspace
ลบตวัอักษรไปยังดานซายของเคอรเซอร 

16. Shift
ใชปุมนีร้วมกบัตัวปุมอักษรหรือตัวเลขเพ่ือพิมพตัวอักษรตัวใหญ
หรือสัญลักษณที่แสดงอยูบนปุมตัวเลข

17. Caps
เปดและปดโหมด Caps

18. องักฤษ/ไทย
ใชเพ่ือสลับระหวางการใสขอมูลภาษาอังกฤษและภาษาไทย

19. เคาะวรรค
• เพ่ิมชองวาง 
• กลับการตั้งคาไปเปนคาเริ่มตน

20. สัญลักษณ
ใชเพ่ือเลือกและปอนสญัลักษณจากสญัลักษณที่มี

21. Enter
• เพ่ิมเสนใหมเมือ่ปอนขอความ
• เพ่ิมบล็อคใหมเมือ่ใชรวมกับปุม Shift



18
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การจายพลังงาน

อะแดปเตอรไฟ
ใช AD-E001 (อะแดปเตอรไฟ) สําหรับเครื่องพิมพฉลากนี ้ไมสามารถใช AD-18 หรือ AD-24ES ได เช่ือมตอ  อะแดปเตอรไฟเขาเครือ่ง 
P-touch โดยตรง

เสยีบปล๊ักสายอะแดปเตอรไฟเขากับตัวเช่ือมที่มีเครื่องหมาย DC IN 12 V บนเครื่อง P-touch

เสยีบปล๊ักอะแดปเตอรไฟเขากับเตารับไฟแบบมาตรฐาน

การใชแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ํา

การติดตั้งแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ํา

เปดฝาหลังของเครื่องโดยการกดตัวล็อคฝาครอบ

การจายพลังงาน

1
2

• ปดเคร่ือง P-touch กอนการยุติการเชือ่มตอกับอะแดปเตอรไฟ
• หามดึงหรือหักงอสายอะแดปเตอรไฟ
• เมื่อไมไดเชื่อมตอกับไฟฟานานเกินสองนาที ขอความและการจัดรูปแบบทัง้หมดจะถูกลบ 
ไฟลขอความทีจั่ดเก็บไวในหนวยความจําจะถูกลบไปดวย

เพื่อปกปองและสํารองขอมูลหนวยความจําของเคร่ืองพมิพฉลาก เมื่อถอดปลั๊กอะแดปเตอรไฟออก ขอแนะนําใหใชถานอัลคาไลนขนาด AA (LR6) 
หรือแบตเตอร่ี Ni-MH แบบชารจซํ้า (HR6) ในระบบการพิมพปายฉลาก

ตัวล็อคฝาครอบ
ฝาหลงั

1
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ใสแบตเตอรรี่ Li-ion แบบชารจซ้ําลงในชองใสแบตเตอรี่

ตรวจสอบวาใสขอเกี่ยวตรงขอบของฝาหลังอยางถูกตองแลว จากนั้นปดฝาหลัง

การถอดแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจซํ้า
ถอดฝาแบตเตอร่ี และนําแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซ้ําออก จากนั้น ปดฝาครอบแบตเตอรี่

การชารแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ํา
สามารถชารจแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ําในขณะที่อยูในเครื่องพิมพฉลาก ทําข้ันตอนดังตอไปนีเ้พ่ือชารจแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ํา

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเคร่ืองพิมพฉลาก หากเครื่องพิมพฉลากยังเปดอยู ใหกดปุม  (Power) เพ่ือปด 

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดติดตั้งแบตเตอรี่ Li-ion แบบชารจซ้ําเครือ่งพิมพฉลาก

ใชอะแดปเตอรไฟและสายไฟเพ่ือเช่ือมตอเครือ่งพิมพฉลากเขากับเตารับไฟไฟ LED 
ถัดจากตวัเช่ือมตออะแดปเตอรจะติดข้ึนในระหวางการชารจ จะดับลงเมื่อชารจแบตเตอรี่
Li-ion แบบชารจซ้ําจนเต็มแลว ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่บนหนาจอจะเต็มสามแถบ

การหยุดการชารจแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้า
เพ่ือหยุดการการชารจแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจซ้ํา ใหยุตกิารเช่ือมตอกับสายไฟ

2

3

• กอนการใชงาแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้า ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อชารจเเบตเตอร่ี
• แบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าตองใชเวลาชารจถึง 360 นาที

1
2

3

เคล็ดลับในการใชแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซ้ํา
• ใหชารจแบตเตอรร่ี Li-ion แบบชารจซํ้ากอนการใช หามใชงานแบตเตอร่ีที่ยังไมไดชารจ
• สามารถชารแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าไดในสถานที่ทีม่ีอุฯหภูมิ 5-35 °C หากอุณหภูมิโดยรอบอยูนอกเหนือจากระยะทีกํ่าหนด แบตเตอร่ี 

Li-ion แบบชารจซ้ําจะไมชารจ และ ตัวเเสดงเเบตเตอร่ีจะติดขึ้น
• หากใชงานเคร่ืองพิมพฉลากขณะมีแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าและเชือ่มตออะแดปเตอร ไฟ ตัวแสดงแบตเตอร่ีจะดับลงและการชารจจะ
หยุดลงแมวาแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้ายังชารจไมเต็มก็ตาม
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เริ่มการใชงาน

การจายพลังงาน

ลักษณะของแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซ้ํา
การทําความเขาใชคณุสมบัติของแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าจะชวยใหคณุใชงานแบตเตอร่ีไดอยางเหมาะสม
• การใชหรือการจัดเก็บแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าในสถานทีท่ี่มีอุณหภูมิสงูหรือตํ่าอาจเรงการเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชแบตเตอร่ี 

Li-ion แบบชารจซ้ําดวยการชารจที่สูง (90% หรือมากกวา) ในสถานทีท่ี่มีอุณหภูมิสงูจะเรงการเสื่อมสภาพอยางมาก
• การใชเคร่ืองพมิพฉลากในระหวางที่แบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าอยูในเคร่ืองและกําลังชารจอยูอาจเรงการเสื่อมของแบตเตอร่ีได 
การใชเคร่ืองพมิพฉลากมื่อแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าอยูในเคร่ือง ใหยุติการเชื่อมตออะแดปเตอรไฟ

• หากไมไดใชเคร่ืองพิมพฉลากเปนเวลานานกวาหน่ึงเดือน ใหถอดแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าออกจากเครื่อง เม่ือชารจได 50% หรือนอยกวา 
จากนั้นใหเก็บแบตอร่ีไวในทีท่ี่เย็นหางจากแสงอาทติย

• หากไมไดใชแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซํ้าเปนระยะเวลานาน แนะนําใหชารจใหมทุกๆ 6 เดือน
• ระหวางการชารจเปนเร่ืองปกติที่แบตเตอร่ีจะอุนเมื่อสัมผสั

ขอมูลจําเพาะของแบตเตอร่ี Li-ion แบบชารจซ้ํา
• เวลาชารจ: โดยประมาณ 6 ชั่วโมงเม่ือชารจดวยอะแดปเตอรไฟ (AD-E001)
• แรงดันที่ระบ:ุ DC 7.2 V
• ความจุที่ระบุ: 1850 mAh
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แบตเตอรี่

หลังจากที่ตรวจสอบจนเเนใจแลววาไดปดเครือ่งแลว ใหถอดฝาหลังของเครื่องออก 
หากแบตเตอรี่ยังอยูภายในเคร่ือง ใหถอดออก

ใสถานอัลคาไลนขนาด AA (LR6) ใหมจํานวนหกกอน หรือ แบตเตอรี่ Li-ion 
แบบชารจซ้ํา (HR6) ที่ชารจจนเตม็ ตรวจสอบใหแนใจวา ปลายขั้วบวก (+) 
และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรีต่รงกับเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) 
ภายในชองใสแบตเตอรี่
ผูใชถานอลัคาไลน

23

ผูใชแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจซํ้า

ปดฝาหลังโดยการใสตะขอสามอันดานลางเขาไปยังชองของเครื่อง 
จากนั้นดันจนเขาที่

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดปดเคร่ืองแลวเมื่อเปล่ียนแบตเตอร่ี

1

ตองเปล่ียนถานใหมหกกอนพรอมกันเสมอ

ตองเปล่ียนแบตเตอร่ีที่ชารจเต็มแลวหกกอนพรอมกันเสมอ

เย่ียมชมเว็บไซตของเราที่ http://solutions.brother.com/ 
สําหรับขอมลูเก่ียวกับแบตเตอร่ีทีไ่ดรับการแนะนําลาสุด

2

3

ถอดแบตเตอร่ีออก หากคณุไมตองการใชเคร่ือง P-touch เปนระยะเวลานาน
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เริ่มการใชงาน

การใสตลับเทป

สามารใชตลับเทปขนาดกวาง 3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm หรอื 18 mm ในเครื่อง P-touch ของคุณได ใชตลับเทปของ Brother ที่มีเครื่องหมาย 

ตรวจสอบวา สวนปลายของเทปไมงอและผานชองนําเทป หากเทปไมผานชองนําเทบ ใหใสเทปใหผาน  
ชองนําเทปตามรูปที่ปรากฏ

หลังจากตรวจสอบจนแนใจแลววาไดปดเคร่ืองแลว ใหเปดฝาหลัง หากมตีลับเทปอยูในเครือ่งแลว 
ใหถอดออกโดยดึงตลับเทปขึ้น

ใสตลับเทปลงในชองใสเทป 
โดยใหปลายของตลับเทปหนหนัาเขาหาชองเทปออก 
และกดใหเเนนจนกระทั่งไดยินเสยีงคลิก

ปดฝาหลัง

การใสตลับเทป

หากตลับเทปใหมมตัีวปดทีเ่ปนกระดาษแข็ง ตรวจสอบใหแนใจกอนวา ไดดึงตัวปดออกกอนการใสตลับเทป

สวนปลายของมวนเทป

ชองนําเทป

1

2

เมื่อใสมวนเทป ตรวจสอบใหเเนใจวา เทปและแถบหมึกไมโดนหัว
พมิพ

ชองเทปออก

3

4
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กดปุม เปด/ปด เพ่ือเปดเคร่ือง P-touch
กดปุม เปด/ปด เพ่ือปดเครื่อง P-touch

เวลาปดเครื่องอตัโนมัติ

ฟงกช่ันการดึงเทป
ฟงกช่ันนี้จะเปนการดึงเทปเปลาออกมา 23mm.

กดปุม Shift และกดปุม Preview

ขอความ ปอนเทป...โปรดรอ จะปรากฏข้ึนในขณะที่กําลังปอนเทป

• หามดงึปายฉลากที่ออกจากชองเทปออก การกระทําเชนนี้จะทําใหแถบหมึกหลุดออกจากเทป
• เก็บตลับเทปไวในทีม่ืดและเย็น หางจากสถานทีท่ี่ถูกแสงอาทติยโดยตรง อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือมีฝุนละออง ใชตลับเทปทนัทีทีท่ํา
ไดหลังจากการเปดหอ

เทปกาวแบบเหนียว:
• เเนะนําใหใชเทปกาวแบบเหนียวสําหรับพื้นผวิที่ขรุขระ หรือพื้นผวิที่ล่ืน
• แมวาตามแผนคําแนะนําท่ีมากับเทปกาวจะแนะนําใหตดัเทปกาวดวยกรรไกร แตเคร่ืองตดัเทปที่ติดตั้งมาเคร่ือง P-touch สามารถตัดเทปกาวได

การเปด/ปดเคร่ือง

• เคร่ือง P-touch ของคณุมีคุณสมบติัประหยัดพลังงานซ่ึงจะปดขึน้เองโดยอัตโนมัติ (ภายในเง่ือนไขการทํางานบางอยาง) หากไมมีการกดปุมใดๆ 
เปนระยะเวลานาน ดูตารางเวลาการปดเคร่ืองอัตโนมัติดานลางสําหรับรายละเอียด

• หากใสแบตเตอร่ีในเคร่ือง (หรือเคร่ือง P-touch ไดเชือ่มตอกับเตารับไฟดวยอะแดปเตอร ไฟ) ขอมูลระยะกอนหนาน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อเปดเคร่ือง

ดวยอะแดปเตอรไฟ 5 นาที

ดวยแบตเตอรี่ 5 นาที

การดึงเทป

• หามดงึปายฉลากที่ออกจากชองเทปออก การกระทําเชนนี้จะทําใหแถบหมึกหลุดออกจากเทป
• หามปดก้ันชองเทปออกในระหวางการพมิพหรือเมื่อปอนเทป การทําเชนนั้นจะทําใหเทปติดขดัได

1
2
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เริ่มการใชงาน

หนาจอ LCD

ความคมชัด LCD
คุณสามารถเปล่ียน การตั้งคาการเปรียบตางหนาจอ LCD แสดงระดับหนึ่งถึงหา (+2, +1, 0, -1, -2) เพ่ือทําใหหนาจออานไดงายข้ึน 
คาเริ่มตนของเครือ่ง คือ "0"

กดปุม Menu เพ่ือแสดงเมนูการตัง้คา เลือก "การปรับแตง" ดวยการใชปุม  หรือปุม  จากนั้น กดปุม OK หรือปุม Enter

เลือก "ความคมชัด LCD" ดวยการใชปุม  หรือปุม  และตัง้คาดวยการใชปุม  หรือปุม 

กดปุม OK หรือปุม Enter

ไฟสองสวาง
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไฟสองสวางเปนเปดหรือปด
หนาจอสามารถมองเห็นไดงายหากเปดไฟสองสวาง คาเริ่มตนของเครื่อง คือ "เปด"

กดปุม Menu เพ่ือแสดงเมนูการตัง้คา เลือก "ไฟสองสวาง" ดวยการใชปุม  หรือปุม  จากนั้น กดปุม OK หรือปุม Enter

เลือก "เปด" หรือ "ปด" โดยการใชปุม  หรือ 

กดปุม OK หรือปุม Enter

หนาจอ LCD

1
2
3

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• การกดปุม เคาะวรรค บนหนาจอการตั้งคาการเปรียบตางต้ังการเปรียบตางไปยังคาเร่ิมตน "0"

1
2

3

• สามารถประหยัดพลังงานไดเมื่อปดไฟสองสวาง
• ไฟสองสวางจะปดอัตโนมัติหลังจากทีไ่มใชงาน 10 วินาท ีกดปุมใดเพื่อเปดการใชงาน- ระหวางการพิมพ ไมสามารถใชไฟสองสวางได



 เร ิ มการใช งาน
ภาษาไทย

25การต้ังคาภาษาเเละเครื่อง

1
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3

4

5

6

7

8

9

ภาษา

กดปุม Menu เพ่ือแสดงเมนูการตัง้คา เลือก "ภาษา" ดวยการใชปุม  หรือปุม  จากนั้น กดปุม OK หรือปุม Enter

เลือกภาษาสําหรับเมนูคําสัง่และขอความที่แสดงบนหนาจอ LCD ดวยการกดปุม  หรือปุม  
สามารถเลือกภาษาจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

กดปุม OK หรือปุม Enter

หนวย

กดปุม Menu เพ่ือเเสดงเมนูการตั้งคา เลือก "หนวย" ดวยการใชปุม  หรอืปุม  จากนั้น กดปุม OK หรือปุม Enter

เลือกหนวยเพ่ือใหแสดงขนาดของหนวยบนหนาจอ LCD ดวยการใชปุม  หรือปุม 
สามารถเลือกไดเปน "mm" หรือ "นิ้ว" 

กดปุม OK หรือปุม Enter

การต้ังคาภาษาเเละเคร่ือง

1
2

3

กดปุม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอนหนา

1
2

3

คาเร่ิมตนของเคร่ือง คอื "mm"
กดปุม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอนหนา
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การแกไขปายฉลาก

คุณสามารถเลือกประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากไดหกประเภทโดยการกดท่ีปุมแอพพลิเคช่ันการพิมพ
ปายฉลาก ประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากที่คุณเลือกจะแสดงบนหนาจอ LCD

GENERAL
ปายฉลากทีพิ่มพดวยโหมดนี้สามารถใชสําหรบัวัตถปุระสงคทั่วไปได ในโหมดนี้คุณยังสามารถระบุความยาวและทิศ
ทางของปายฉลากไดอีกดวย
• ฉลากยาว: Auto, 25 - 300 mm
• ทิศทาง:  (แนวนอน)  (แนวตั้ง)

FACEPLATE
ปายฉลากทีพิ่มพดวยโหมดนี้สามารถใชเพ่ือแผงหนาปด หรือชองตอเช่ือมตางๆ บล็อคของขอความจะเวนระยะบน
ปายฉลากแบบเดี่ยว ในโหมดนี้คุณยังสามารถระบุความยาวของฉลาก ทิศทางและ # บล็อคไดอีกดวย
• ฉลากยาว: 50 mm 25 - 300 mm
• ทิศทาง:  (แนวนอน)  (แนวตั้ง)
• # บล็อค: 1, 1 - 5

การเลือกประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลาก

1 2 3

ปุม ประเภท การใชงาน

1 GENERAL พิมพปายฉลากทัว่ไป (ดูใน หนา 26)

Shift+1 FACEPLATE พิมพปายสําหรับแผงหนาปด หรือชองตอเช่ือม (ดูใน หนา 26)

2 CABLE WRAP พิมพปายฉลากทีพั่นรอบสายเคเบิล้ และ Heat Shrink Tube (ดูใน หนา 27)

Shift+2 CABLE FLAG พิมพปายฉลากแบบชายธง (ดูใน หนา 27)

3 PATCH PANEL พิมพปายฉลากสําหรับชองตอและแผงหนาปด (ดูใน หนา 28)

Shift+3 PUNCH-DOWN BLOCK พิมพปายฉลาก PUNCH-DOWN BLOCK 2 เสน (ดูใน หนา 28)

• เมื่อคณุเปล่ียนหรือต้ังคาประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากใหม ขอความที่พมิพไวจะถูกใชใน ประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลาก
ใหมโดยอัตโนมัติ เวนแตในกรณีดังตอไปนี้:
- การเปล่ียนจาก PUNCH-DOWN BLOCK ทีต้ั่งคาเปนแบบแนวนอนหรือแบบแกนเปนขอความแบบเรียงลําดับ
- การเปล่ียนจาก PUNCH-DOWN BLOCK ทีม่ีขอความแบบเรียงลําดับต้ังคาเปนแบบแนวนอนหรือแบบแกน

• เมื่อประเภทโปรแกรมการพมิพปายฉลากเปล่ียนไป 
ขอความทีพ่ิมพไวแลวจะยายไปยังประเภทโปรแกรมการพมิพปายฉลากใหมดวยบล็อคโดยอัตโนมัติ หนาวางจะถูกลบแตบล็อคจะไม
ถูกลบ

• ประเภทโปรแกรมการพมิพปายฉลากใหมสรางขึ้นสําหรับทําใหขอความทีพ่ิมพไวแลวพอดีกับแตละบล็อค
• เมื่อจํานวนบล็อคทัง้หมดจากประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากกอนไมสามารถแบงออกเปนจํานวนของบล็อคทัง้หมดในประเภทโปรแกรม
การพิมพปายฉลากใหม บล็อควางจะถูกเติมเต็มดวยอันทีแ่ตกตาง

• เมื่อจํานวนบล็อคทัง้หมดจากประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากกอนเกินกวาจํานวนบล็อคทัง้หมดในประเภทโปรแกรมการพมิพปายฉลาก
ใหม บล็อคที่เกินจะถูกลบ

ไมสามารถใชการต้ังคาแบบแนวต้ังไดเมื่อใส ตัวอักษรภาษาไทย

ABCDE

A B C D E

ไมสามารถใชการต้ังคาแบบแนวต้ังไดเมื่อใส ตัวอักษรภาษาไทย
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ภาษาไทย

การเลือกประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลาก

CABLE WRAP
ปายฉลากทีพิ่มพดวยโหมดนี้สามารถพันรอบ สายเคเบิ้ลหรือสายไฟ โหมดนี้ยังสามารถใชเพ่ือพิมพบน
Heat Shrink Tube ไดอีกดวย 
ใน Flexible ID ขอความจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 90 และถูกพิมพออกมา คุณ ยังสามารถระบุขนาด ขอความ 
และใหทําซ้ํา (เปด/ปด)

Flexible ID
• หนวยวัด: Dia(Ø) (เสนผาศนูยกลางทีกํ่าหนดเอง), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, ยาว 

(ความยาวที่กําหนดเอง)
• คา: ข้ึนอยูกับหนวยวัด
• ซ้ํา: เปด ปด

ขอความ: พิมพในรูปบรรทัดเดียว หรือหลายบรรทัด

Heat Shrink Tube
• ฉลากยาว: Auto, 25 - 300 mm

ขอความ: พิมพในรูปบรรทัดเดียว หรือหลายบรรทัด

CABLE FLAG
ปายฉลากทีพิ่มพดวยโหมดนี้สามารถพันรอบ สายเคเบิ้ลหรือสายไฟ และปลายทั้งสองขางของปายฉลากจะ
ติดเขาหากันลักษณะเหมือนชายธง ขอความจะถูกพิมพบนปลายทั้งสองขางของปายฉลาก โดยท่ีปลอยใหมีพ้ืน
ที่วางในสวนกลางที่พันรอบสายเคเบิ้ล ในโหมดนี้ คุณสามารถกําหนดรูปแบบ ความยาวชายธง 
เสนผานศูนยกลางของสายเคเบิ้ล และทิศทางได
• รูปแบบ: AA|AA (ขอความที่เหมอืนกันจะถูกพิมพลงบนแตละบล็อค) 

AA|BB (ขอความที่แตกตางกันสองแบบจะถูกพิมพลงบนแตลงบล็อค)
• ความยาวธง: 30 mm 15 - 200 mm
• Cable Diameter: 6 mm 3 - 90 mm
• ทิศทาง:  (แนวนอน)  (แนวตั้ง)

เมื่อใช Heat Shrink Tube:
• กดปุม CABLE WRAP หนาจอเพือ่เลือกประเภทของเทปจะปรากฏขึ้น เลือก Heat Shrink Tube โดยการใชปุม  หรือปุม  
จากน้ันใหใสขอความ

• สามารถต้ังคาความยาวของเทปไดเทาน้ัน เมื่อเลือก Heat Shrink Tube การต้ังคาขอบจะคงทีอ่ยูที่ No Cut

แนวนอน แนวตั้ง

ความยาว
ธง

เสนผานศูนยกลาง
สายเคเบ้ิล

ความยาว
ธง

ความยาว
ธง

เสนผานศูนยกลาง
สายเคเบ้ิล

ความยาว
ธง

คุณสามารถปอนบารโคดไดถึงสองบารโคดเม่ือเลือก (AA|AA) ในรูปแบบแบบชายธง
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PATCH PANEL
ปายฉลากทีพ่มิพดวยโหมดนีส้ามารถใชเพือ่แยกแผงหนาปด หรือชองตอตางๆ ในโหมดนี ้คณุสามารถ
กําหนดความยาว # บล็อค ตวัแบง ทศิทาง กลับดาน (เปด/ปด) และตวัคณู (เปด/ปด)
• ความยาว: 15 mm 5 - 300 mm
• # บล็อค: 4, 1 - 50
• ตัวแบง: เครื่องหมายถูก, ขีดกลาง, เสน, ตัวหนา, กรอบ, ไมมี
• ทิศทาง:  (แนวนอน)  (แนวตั้ง)
• กลับดาน: ปด เปด
• ตัวคณู: ปด เปด

ปรับระยะหางของบล็อคไดอยางอิสระเมือ่ตัง้ "ตวัคูณ" เปน "เปด"
- บล็อค #: 1, 1 - 50
- ตัวคณู: 1.0, 1.0 - 9.5 (เพ่ิมไดทีละ 0.1)

PUNCH-DOWN BLOCK
ปายฉลากทีพิ่มพดวยโหมดนี้สามารถใชเพ่ือกําหนดประเภทของการเชื่อมตอไฟฟาที่มักใชกับระบบโทรศพัท แตละบล็อคบนปายฉลากเดี่ยว
สามารถมีไดถึงสองชอง และในแตละบล็อคคุณสามารถปอนไดสอชอง ในโหมดนี้ คุณสามารถใชความกวาง ประเภท ลําดับ และคาเริม่ตน
• ความกวาง: 200 mm 50 - 300 mm
• ประเภท: 4 คู 2 คู 3 คู 5 คู วาง
• ลําดับ: ไมมี  (แนวนอน)  (แบบแกน)
• คาเริม่ตน: ---, 1 - 99999

ความยาวความยาว ความยาว

• เม่ือเลือกวางในประเภท ลําดับจะถูกกําหนดวาไมมี 
• เม่ือเลือกไมมีในลําดับ คาเร่ิมตนแสดง "---" และคณุไมสามารถต้ัง คาได
• แนวนอนหรือแบบแกน แตอยางไรก็ตาม ใหคณุต้ังคาเร่ิมตนจาก 1 ถึง 99,999
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ภาษาไทย

การสรางฉลากบารโคด

การใชฟงกช่ันบารโคด คุณสามารถสรางปายฉลากดวยบารโคดแบบหน่ึงมิตเิพ่ือใชกบัปายควบคุมทรัพยสนิ ปายหมายเลขอนกุรม และแมแตระบบ 
POS และการควบคมุสตอกสินคา
รายการสิ่งที่สามารถเลือกได"บารโคด"อยูในภาคผนวก (ดูใน หนา 53)

การตั้งคาพารามิเตอรบารโคดและการปอนขอมูลบารโคด

กดปุม Bar Code
หนาจอการตั้งคาบารโคดจะปรากฏข้ึน

เลือกคุณลักษณะโดยใชปุม  หรือ  จากนั้น ตัง้คาสําหรับคุณลักษณะโดยใชปุม  หรือปุม 
- Protocol: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
- ความกวาง: ขนาดเล็ก ขนาดใหญ
- ใต#: เปด ปด
- ตัวเลขตรวจสอบ: ปด   เปด

ตัวเลขตรวจสอบมีเฉพาะสําหรบั Protocol Code39, I-2/5 และ Codabar เทานั้น

กดปุม OK หรือปุม Enter เพ่ือใชการตั้งคา

การพิมพในขอมูลบารโคด
สามารถปอนตัวอักษรพิเศษลงในบารโคดเมือ่ใช Protocol CODE39, CODE128, CODABAR หรือ 
GS1-128 เมื่อไมใชตัวอักษรพิเศษ ใหไปที่ข้ันตอน 7

กดปุม สัญลักษณ 
รายการของตัวอักษรที่มีสําหรับ Protocol ปจจบุันจะปรากฏขึ้น

เลือกตัวอักษรโดยใชปุม   หรือปุม  จากนั้น กดปุม  OK หรือปุม Enter  
เพ่ือแทรกตัวอักษรในขอมูลบารโคด

การสรางฉลากบารโคด

• เคร่ือง P-touch ไมไดออกแบบมาสําหรับการสรางปายฉลากบารโคดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบปายฉลากบารโคดวาสามารถอานไดโดยใชเคร่ือง
อานบารโคดอยูเสมอ

• เพือ่ผลลัพธทีด่ีที่สดุ ใหพมิพบารโคดดวยหมึกสีดําบนเทปสีขาว เคร่ืองอานบารโคดบางประเภทอาจไมสามารถอานบารโคดทีส่รางโดย
ใชเทปหรือหมึก  สี

• ใชการต้ังคา "ใหญ" สําหรับ "ความกวาง" เมือ่ใดก็ตามที่เปนไปได เคร่ืองอานบารโคดบางประเภทอาจไมสามารถอานบารโคดที่
สรางโดยใชการต้ังคา "ขนาดเล็ก"

• การพิมพบารโคดตอเนื่องเปนจํานวนมากสามารถทําใหหัวพิมพรอนเกิน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของการพิมพ

1

สามารถปอนบารโคดไดถึงหาบารโคดบนปายฉลาก

2

ตัวอักษรอาจไมปรากฏขึ้นดานลางบารโคดแมวาเลือก "เปด" สําหรับ "ใต #" ขึน้อยูกับความกวางของเทปทีใ่ช จํานวนเสนทีป่อน 
หรือการต้ังคารูปแบบของตัวอักษรปจจุบัน

3
การต้ังคาใหมจะไมถูกใช หากคุณไมกดปุม OK หรือปุม Enter

4

5

6
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30 การสรางฉลากบารโคด

กดปุมOK หรือปุม Enter  เพ่ือแทรกบารโคดลงในปายฉลาก
บารโคดจะปรากฏข้ึนบนหนาจอปอนขอความ

การแกไขและการลบบารโคด
• เพ่ือแกไขพารามิเตอรของบารโคด และขอมูลบารโคด วางเคอรเชอรไวดานใตเครื่องหมายบารโคดท่ีอยูบนหนาจอการปอนขอมูล 

จากนั้นเปดหนาจอการตั้งคาบารโคด โปรดดู "การตั้งคาพารามิเตอรบารโคดและการปอนขอมูลบารโคด" ในหนา 29
• เพ่ือลบบารโคดออกจากปายฉลาก วางเคอรเชอรไปดานขวาของเครือ่งหมายบารโคดท่ีอยูบนหนาจอการปอนขอมูลและกดปุม Backspace

เพือ่พิมพปายฉลากโปรดดู "การพิมพปายฉลาก" ในหนา 41

7

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• กดปุม เคาะวรรค เพื่อต้ังคุณลักษณะทีเ่ลือกไปเปนคาเร่ิมตน
• โปรดดตูารางการต้ังคาบารโคดสําหรับรายการการต้ังคาทัง้หมดที่มี



1
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4

5

6
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8
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 การแก ไขป ายฉลาก

ภาษาไทย

การปอนฉลากอนุกรม

สามารถพิมพปายฉลากที่มีตัวเลขแบบอนุกรมได คณุสามารตั้งการเพ่ิมข้ึนและจํานวนนับสําหรับชุดอนกุรมได ในโหมดอนุกรม คุณสามารถสราง
ชุดปายฉลากโดยการเพ่ิมตวัเลขหนึ่งตวัในแบบ ในโหมดอนุกรมข้ันสูง คุณสามารถเลือกใหพรอมกันหรือข้ันสูงได โหมดการพรอมกันจะสรางชุดป าย
ฉลากทีม่ีตัวเลขสองตัวเพ่ิมข้ึนที่พรอมกันในเวลาเดียวกัน ในโหมดขั้นสงูจะสรางชุดปายฉลากโดยใหคุณเลือกลําดับในรูปแบบและเพ่ิมตัวเลข
ข้ึนอยางตอเนื่อง

อนุกรม

ปอนขอความ

ตัวอยาง: สรางปายฉลาก "B010", "C010", "D010" จาก "A010" โดยการใชฟงกช่ันนี้

กดปุม อนกุรม และหนาจอเพ่ือใหระบุระยะจะปรากฏขึ้น

ใชปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  เพ่ือวางเคอรเซอรใตตัวอักษรตวัแรก 
จากนั้นวางเคอรเซอรไวใตตวัอักษรตวัสดุทายเพ่ือทําใหเพ่ิมข้ึน กดปุม OK หรือปุม Enter 

ตัวอยาง: เลือก A และ OK

เลือกการเพ่ิมข้ึนและจํานวนนับโดยใชปุม  หรือปุม  และตั้งคาโดยการใชปุม  หรอืปุม  

ตัวอยาง: เมื่อคุณตองการเพ่ิมจํานวนหนึ่งสี่ครั้ง ใหตัง้เพ่ิมข้ึน: 1, จํานวนนับ: 4.

กดปุม OK หรือปุม Enter  เพ่ือแสดงหนาจอที่คุณตั้ง

ตัวอยาง: 

การปอนฉลากอนุกรม

1

12

3

14

• เมื่อคุณกดปุม อนุกรม คุณสามารถทําการต้ังคาซํ้าได หลังจากทําการต้ังคาซํ้า ขอความวา "OK 
เพื่อบนัทึกทบัขอมูลหลังตําแหนงน้ี?" จะแสดงขึ้นมา หากตกลงทีจ่ะบันทึกทับ ใหกดปุม OK

• คุณสามารถเลือก ทัง้หมด/ปจจุบัน/ระยะ เมื่อพมิพปายฉลากที่มีหลายหนา
• เพื่อพมิพปายฉลากโปรดดู "การพมิพปายฉลาก" ในหนา 41

15
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32 การปอนฉลากอนุกรม

อนุกรมขั้นสูง

พรอมกัน

ปอนขอความ

ตัวอยาง: สรางปายฉลาก "B020", "C030", "D040" จาก "A010" โดยการใชฟงกช่ันนี้

กดปุม Shift จากนั้น กดปุม อนุกรม เลือก "พรอมกัน" โดยใชปุม  หรือปุม  และกดปุม OK 

เลือกตัวอักษรตวัแรกที่คุณตองการเพ่ิมโดยใชปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  และกดปุม OK หรือปุม 
Enter สองครั้ง

ตัวอยาง: เลือก A

เลือกตัวอักษรตวัที่สองที่คุณตองการเพ่ิมโดยใชปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  และกดปุม OK 
หรือปุม Enter สองครัง้

ตัวอยาง: เลือก 1

เลือกการเพ่ิมข้ึนและจํานวนนับโดยใชปุม  หรือปุม  และตั้งคาโดยการใชปุม  หรอืปุม  

ตัวอยาง: เมื่อคุณตองการเพ่ิมจํานวนหนึ่งสี่ครั้ง ใหตัง้เพ่ิมข้ึน: 1, จํานวนนับt: 4.

กดปุม OK หรือปุม Enter เพ่ือแสดงหนาจอที่คุณตัง้

ตัวอยาง: 

1

12

3

คณุไมสามารถเลือกตัวอักษรตัวแรกไดหากเปนสีเทา

14

• เมื่อคุณกดปุม Shift จากนั้นกดปุม อนุกรม คุณสามารถต้ังคาซํ้าได หลังจากทําการต้ังคาซํ้า 
ขอความวา " OK เพื่อบนัทึกทบัขอมลูหลังตําแหนงน้ี?" จะแสดงขึ้นมา หากตกลงทีจ่ะบัน
ทึกทบั ใหกดปุม OK

• คุณสามารถเลือก ทัง้หมด/ปจจุบัน/ระยะ เมื่อพมิพปายฉลากที่มีหลายหนา
• เพื่อพมิพปายฉลากโปรดดู "การพมิพปายฉลาก" ในหนา 41

15
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ภาษาไทย

การปอนฉลากอนุกรม

ขั้นสูง

ปอนขอความ

ตัวอยาง: สรางปายฉลาก "1A-A02", "1A-A03", "1A-A04", "1A-B01", "1A-B02", "1A-B03", 
"1A-B04" จาก "1A-A01" โดย ใชฟงกช้ันนี้

กดปุม Shift จากนั้น กดปุม อนุกรม เลือก "ข้ันสงู" โดยใชปุม  หรือปุม  และกดปุม OK 

เลือกตัวอักษรตวัแรกที่คุณตองการเพ่ิมโดยใชปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  และกดปุม OK หรือปุม 
Enter สองครั้ง

ตัวอยาง: เลือก 1 ของ A01

เลือกการเพ่ิมข้ึนและจํานวนนับโดยใชปุม  หรือปุม  และตัง้คาโดยใชปุม  หรือปุม  กดปุม OK 
หรือปุม Enter 

ตัวอยาง: เมื่อคุณตองการเพ่ิมจํานวนหนึ่งสี่ครั้ง ใหตัง้เพ่ิมข้ึน: 1, จํานวนนับ: 4.

เลือกตัวเลขตัวที่สองที่คุณตองการเพ่ิมโดยใชปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  และกดปุม OK หรือปุม 
Enter สองครั้ง

ตัวอยาง: เลือก 1 ของ A01

เลือกการเพ่ิมข้ึนและจํานวนนับโดยใชปุม  หรือปุม  และตั้งคาโดยการใชปุม  หรอืปุม  

ตัวอยาง: เมื่อคุณตองการเพ่ิมจํานวนหนึ่งสองครั้ง ใหตั้งเพ่ิมข้ึน: 1, จํานวนนับ: 2.

กดปุม OK หรือปุม Enter เพ่ือแสดงหนาจอที่คุณตัง้

ตัวอยาง:

1

12

3

คณุไมสามารถเลือกตัวอักษรตัวแรกไดหากเปนสีเทา

14

15

• เมื่อคุณกดปุม Shift จากนั้นกดปุม อนุกรม คุณสามารถต้ังคาซํ้าได หลังจากทําการต้ังคาซํ้า 
ขอความวา " OK เพื่อบนัทึกทบัขอมลูหลังตําแหนงน้ี?" จะแสดงขึ้นมา หากตกลงทีจ่ะ
บันทกึทับ ใหกดปุม OK

• คุณสามารถเลือก ทัง้หมด/ปจจุบัน/ระยะ เมื่อพมิพปายฉลากที่มีหลายหนา
• เพื่อพมิพปายฉลากโปรดดู "การพมิพปายฉลาก" ในหนา 41

6

7

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• โหมดอนุกรมยังสามารถใชกับบารโคดไดอีกดวย บารโคดนับเปนตัวอักษร
• ระบบใสลําดับหมายเลขอัตโนมติัจะสามารถใชงานเลขไทยและเลขอารบกิได
• ลําดับโหมดอนุกรมสามารถมีตัวอักษรสูงสุดไดหาตัวเทาน้ัน



การแกไขปายฉลาก

34 การปอนและการแกไขขอความ

การปอนขอความจากแปนพิมพ
• แปนพิมพของเคร่ือง P-touch สามารถใชในลักษณะเดียวกนักับแปนพิมพคอมพิวเตอรมาตรฐาน

การเพ่ิมเเถวใหม
• เพ่ือจบขอความในบรรทัดปจจบุัน และตองการเริ่มตนบรรทัดใหม ใหกดปุม Enter เครื่องหมายยอนกลับจะปรากฏข้ึนที่ปลายของเสน 

และเคอรเซอรจะเคล่ือนไปยังบรรทัดใหม

การเพ่ิมบลอ็คใหม
• เมือ่เลือก GENERAL คุณสามารถเพิ่มบล็อคใหมที่มไีดถงึหาบรรทัด เพ่ือสรางบล็อคขอความบรรทัดใหมไปยังดานขวาของขอความปจจุบัน กดปุม 

Shift จากนั้น กดปุม Enter เคอรเซอรเล่ือนไปยังจุดเริ่มตนของบล็อคใหม ในประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากอ่ืน 
คุณสามารถตัง้จํานวนบล็อค
เมือ่กดปุมโปรแกรมปายฉลาก ประเภทโปรแกรมการพิมพปายฉลากบางโปรแกรมไมตองการ

การเคลื่อนเคอรเซอร
• กดปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรหนึ่งชองหรอืเสน
• เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรยังตอนตนหรอืตอนทายของเสนปจจุบัน ใหกดปุม  Shift  จากนัน้กดปุม  หรือปุม 
• เพ่ือเล่ือนเคอรเซอรยังตอนตนหรอืตอนทายของบล็อคกอนหนาหรอืบล็อคถัดไป ใหกดปุม  Shift  จากนั้นกดปุม  หรือปุม 

การแทรกขอความ
• เพ่ือแทรกขอความเพ่ิมเติมไปยังเสนขอความที่มีอยู ใหเล่ือนเคอรเซอรไปยังตําแหนงขวาของตัวอักษรที่คุณตองการเริ่มแทรกขอความ 

จากนั้นปอนขอความเพ่ิมเตมิ ขอความใหมจะแทรกลงไปยังดานซายของเคอรเซอร

การลบขอความ

การลบทีละหนึ่งตัวอักษร
• เพ่ือลบตัวอักษรออกจากเสนขอความที่มอียู ใหเล่ือนเคอรเซอรไปยังดานขวาของตวัอักษรที่คุณตองการเริ่มลบขอความ จากนั้นกดปุม 

Backspace ตัวอักษรที่อยูดานซายของเคอรเซอรจะถูกลบทีละตัวเมื่อกดปุม Backspace

• ตัวอักษรและตัวเลขทีเ่พิ่มขึน้เปนไปตามที่แสดงไวดานลาง:
0 1 ...9 0 ...
A B ...Z A ...
a b ...z a ...
A0 A1 ...A9 B0 ...

ชองวาง (ที่แสดงเปน "_" ในตัวอยางดานลาง) สามารถปรับระยะชองวางตัวอักษรหรือควบคุมจํานวนตัวเลขที่จะพิมพได
_9 10 ...99 00 ...
_Z AA ...ZZ AA ...
1_9 2_0 ...9_9 0_0 ...

การปอนและการแกไขขอความ

• จํานวนบรรทัดสูงสุด
- เทป18 mm: 5 บรรทดั
- เทป12 mm: 3 บรรทดั
- เทป 9 mm และ 6 mm: 2 บรรทัด
- เทป3.5 mm: 1 บรรทัด

• หากคุณกดปุม Enter เมื่อมีครบ หาบรรทัดแลว ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
• เมื่อเลือก PUNCH-DOWN BLOCK คณุสามารถปอนเสนไดเพยีง 2บรรทดั

หากคุณกดปุม Backspace คางไว ตัวอักษรดานซายของเคอรเซอรจะถูกลบอยางตอเน่ือง
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การปอนสัญลักษณ

การลบขอความทัง้หมด
ใชปุม ลาง เพ่ือลบขอความท้ังหมด

กดปุม ลาง 
ตัวเลือกการลางจะปรากฏขึ้น

ใชปุม  หรือปุม  เลือก "ขอความ" เพ่ือลบขอความท้ังหมดโดยที่ยังรักษาการ
ตั้งคารูปแบบปจจุบัน หรือเลือก "ขอความ&แบบ" เพ่ือ ลบขอความและการตัง้คารปูแบบทั้งหมด

กดปุม OK หรือปุม Enter
ขอความทั้งหมดจะถูกลบ การตั้งคารูปแบบท้ังหมดจะถูกลบไปดวย หาก เลือกขอความ&แบบ

นอกจาก สัญลักษณที่มีอยูบนแปนพิมพแลว ยังมีสญัลักษณอ่ืนๆ (รวมถึงตวัอักษรนานาชาติและตัวอักษร ASCII ที่ไดรับการขยาย) ใน
ฟงกช่ันสญัลักษณ
เพ่ือปอนสัญลักษณ ใหใชฟงกช่ันสญัลักษณ (ดูดานลาง) 
หรือ ใหกดปุม Shift จากนั้น กดปุมบนแปนพิมพเพ่ือปอนสญัลักษณที่พิมพบนมุมดานขวาของปุมที่เลือก
รายการสิ่งที่สามารถเลือกได "สญัลักษณ" อยูในภาคผนวก (ดูใน หนา 50)

การปอนสัญลักษณโดยการใชฟงกช่ันสัญลักษณ

กดปุม สัญลักษณ
รายการหมวดของสญัลักษณและสญัลักษณในหมวดนั้นจะปรากฏขึ้น

เลือกหมวดสญัลักษณ (เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายคณิตศาสตร ฯลฯ) โดยใชปุม  หรือปุม  หรือโดยกดปุม สัญลกัษณ หลายๆ 
ครั้ง จากนั้นกดปุม OK หรือปุม Enter

เลือกสญัลักษณ ดวยการใชปุม  ปุม  ปุม  หรือปุม  จากนั้น กดปุม OK หรือปุม Enter
สัญลักษณที่เลือกจะถูกแทรกลงในเสนขอความ

1

• กดปุม Esc เพือ่กลับไปยังหนาจอการปอนขอความ โดยไมลบ (หรือลาง) ขอความหรือรูป
แบบ

• เมื่อเลือกขอความ&แบบ ขอความและแบบอักษรทัง้หมดจะถูกลางและกลับไปยังคา GENERAL

2

3

การปอนสัญลักษณ

1

2

3

เมื่อทําการเลือกสัญลักษณ:
• กดปุม Shift และปุม สัญลักษณ เพือ่กลับไปยังหนากอน
• กดปุม สัญลักษณ เพือ่กลับไปยังหนาถัดไป

กดปุม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอนหนา
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36 การปอนสัญลักษณ

การใชสัญลักษณสวนตัว
คุณสามารถสรางหมวดสญัลักษณสวนตวัของคณุโดยการใชสัญลักษณสวนตัว "สวนตวั" จะปรากฏข้ึนครั้งแรกเมื่อเลือกสญัลักษณ 
เพ่ือชวยคุณคนหาสัญลักษณที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

กดปุม Menu เพ่ือแสดงเมนูตั้งคา จากนัน้ เลือก "สัญลักษณสวนตัว" โดยการใชปุม  หรือปุม  

กดปุม OK หรือปุม Enter เพ่ือแสดงหนาจอสัญลักษณสวนตัว จากนัน้ เลือก 
"เปด"เพ่ือสรางหมวดสญัลักษณสวนตัวของคุณโดยการใชปุม  หรอืปุม  

กดปุม OK หรือ Enter เพ่ือใชการตั้งคา
หนาจอจะกลับไปยังหนาจอการปอนขอความ

ปอนสญัลักษณที่คุณตองการเพ่ิมลงในสวนตัวของคุณ

กดปุม สัญลักษณ
"สวนตัว" จะปรากฏขึ้น รวมทั้งสญัลักษณที่ปอนเขาไปในข้ันตอนที่ 4

1

2

3

กรุณาดู "การปอนสัญลักษณโดยการใชฟงกชัน่สัญลักษณ" ในหนา 35 สําหรับรายละเอียด

4

5

• สามารถเพิม่สัญลักษณลงใน "สวนตัว" ไดถึง 15 สัญลักญณ สญัลักษณที่เกาทีสุ่ดจะถูกลบจากรายการเมื่อเพิม่สัญลักษณใน "สวนตัว" เกินกวา 
15 สัญลักษณ

• เพือ่หยุดการใชสัญลักษณสวนตัว เลือก "ปด" ในหนาจอสัญลักษณสวนตัว
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ภาษาไทย

การต้ังคา คุณลักษณะของตัวอักษร

การตั้งคาคุณลักษณะของตัวอักษรดวยปายฉลาก
ใชปุม รปูแบบ คุณสามารถเลือกแบบอักษรและใช ขนาด ความกวาง รูปแบบ เสน และคุณลักษณะการวางแนว รายการสิง่ทีส่ามารถเลือกได 
"คุณลักษณะของตวัอักษร" อยูในภาคผนวก (ดูใน หนา 51)

กดปุม รูปแบบ
การตั้งคาปจจุบันจะปรากฏขึน้

เลือกคุณลักษณะโดยใชปุม  หรือ  จากนั้น ตัง้คาสําหรับคุณลักษณะโดยใชปุม  หรือปุม 

กดปุม OK หรือปุม Enter เพ่ือใชการตั้งคา

การตั้งคาปรับรูปแบบพอดีอัตโนมัติ
เมือ่ตัง้คา "ขนาด" เปน"อัตโนมตัิ" และตั้งคา "ความยาว" เปนความยาวที่ระบ ุคณุสามารถเลือกวิธีทีจ่ะลดขนาดอักษรใหพอดีกบัความยาวของ
ปายฉลากได
เมือ่เลือก "ขนาดอักษร" ขนาดอักษรทั้งหมดจะถูกปรับใหพอดีกบัปายฉลาก
เมือ่เลือก "ความกวางอักษร" ความกวางอักษรจะถูกลดลงไปเปนการตัง้คาขนาด x 1/2 (หาก ตองการลดขนาดลงอีกเพ่ือใหขอความพอดีกับ
ปายฉลากที่เลือก ขนาดทั้งหมดของขอความจะถูกปรบัหลังจากลดการตั้งคาความกวางตัวอักษรเปน x 1/2)

กดปุม Menu เพ่ือแสดงเมนูการตัง้คา เลือก "รปูแบบพอดีอัตโนมตัิ" ดวยการใชปุม หรือปุม  จากนั้น กดปุม OK หรือปุม Enter 
หนาจอการตั้งคารูปแบบพอดีอัตโนมัติ จะปรากฏข้ึน

เลือกรูปแบบโดยการใชปุม  หรอืปุม 

กดปุม OK หรือ Enter เพ่ือใชการตั้งคา

การต้ังคา คุณลักษณะของตัวอักษร

1

2
3

การต้ังคาใหมจะไมถูกใช หากคุณไมกดปุม OK หรือปุม Enter

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• กดปุม เคาะวรรค เพื่อต้ังคุณลักษณะทีเ่ลือกไปเปนคาเร่ิมตน
• กรุณาดูตารางตัวเลือกการตั้งคาสําหรับรายการการต้ังคาทัง้หมดที่มี
• ตัวอักษรขนาดเล็กอาจยากตอการอานเมื่อใชรวมกับรูปแบบบางอยาง (เชน ตัวเอียงแบบมีเงา)
• ขึน้อยูกับหมวดโปรแกรมการพิมพปายฉลาก คณุไมสามารถเปล่ียนแปลงคาในการต้ังคา รูปแบบ ได ในกรณีเชนน้ัน  
จะปรากฏข้ึนบนภาพตัวอยางในดานขวาของหนาจอ

1

2
3

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• กดปุม เคาะวรรค เพื่อต้ังรูปแบบไปเปนคาเร่ิมตน ("ขนาดอักษร")
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38 การต้ังคากรอบ

คุณสามารถเลือกกรอบของปายฉลากโดยการใชปุม รปูแบบ รายการสิง่ที่สามารถเลือกได"กรอบ"อยูในภาคผนวก (ดูใน หนา 53)

กดปุม รูปแบบ การตั้งคาปจจบุันจะปรากฏขึ้น
เลือกคุณลักษณะดวยการใชปุม  หรือปุม  จากนั้น ตั้งคาสําหรับคุณลักษณะดวยการใชปุม  
หรือปุม 

เลือกคุณลักษณะดวยการใชปุม  หรือปุม  จากนั้น คุณสามารถเลือกกรอบดวยการใชปุม  
หรือปุม 

กดปุม OK หรือ Enter เพ่ือใชการตั้งคา

การต้ังคากรอบ

1

2

การต้ังคาใหมจะไมถูกใช หากคุณไมกดปุม OK หรือปุม Enter
3

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• กดปุม เคาะวรรค เพื่อต้ังคุณลักษณะทีเ่ลือกไปเปนคาเร่ิมตน
• กรุณาดูตารางตัวเลือกการตั้งคาสําหรับรายการการต้ังคาทัง้หมดที่มี
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การต้ังคาตัวเลือกการตัด

ตัวเลือการตัด ใหคุณสามารถกําหนดวิธีปอนเทปและตัดเมื่อพิมพปายฉลาก โดยเฉพาะอยางย่ิง ตัวเลือก "Chain" ชวยลดจํานวนของเทปที่เหลือท ิ้ง
โดยการใชขอบท่ีเล็กกวา และกําจัดสวนการตัดท่ีวางระหวางปายฉลาก ข้ันอยูกับโปรแกรมการพิมพปายฉลาก การตัง้คานี้คงที่หรือจํากัด

กดปุม รูปแบบ เพ่ือแสดงเมนูปายฉลาก

เลือก "ตัวเลือก" ดวยการใชปุม  หรือปุม  จากนัน้ ตั้งคาดวยการใชปุม  หรือปุม 

กดปุม OK หรือปุม Enter เพ่ือใชการตั้งคา

ตัวเลือกการตัดเทป

การต้ังคาตัวเลอืกการตัด

1

2

3
การต้ังคาใหมจะไมถูกใช หากคุณไมกดปุม OK หรือปุม Enter

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• กรุณาดูตารางการตัดเทปสําหรับรายการการต้ังคาทัง้หมดทีม่ี

การตั้งคา รายละเอียด ตวัอยาง

Large Margin

• ปายฉลากแตละช้ินจะถูกพิมพโดยทิ้งขอบปลายไวดานละ 24 mm

Small Margin

• ขอบขนาด 23 mmจะถูกปอนเขาไปกอนการพิมพปายฉลากแตละใบ 
ปายฉลากจะมีขอบขนาด 4 mm กอนและหลังขอความ

Chain

• ใชการตัง้คานีเ้มื่อพิมพปายฉลากหลายใบที่มขีอบข้ันต่ํา
• ขอบขนาด 23 mm จะถูกพิมพกอน จากนัน จะตามดวยการพิมพ

ปายฉลากแตละใบ โดยทิ้งขอบขนาด 4 mm กอนและหลังขอความ

No Cut

• ใชการตัง้คานีเ้มื่อพิมพบน Heat Shrink Tube
• กดปุม Shift จากนั้น กดปุม Preview ปอนปายฉลากที่พิมพลาสุดและตัด

ABC

เทป24 mm

เทป24 mm

ABC

เทป4 mm เทป4 mm

23 mm

ABC ABC

เทป4 mm

ABC

เทป4 mm

24 mm
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40 การต้ังคาตัวเลือกการตัด

การเลือกวิธีการปอนเทปและการตัด
เมื่อกําลังพิมพ ขอความ "ตัดเทปหรือ กด Enter เพ่ือทําตอ" จะปรากฏขึ้น และเขาสู [โหมดพักการตดั] การกดปุมตัดเทป 
คุณสามารถตัดเทปที่ตําแหนงที่คุณตัง้ไวใน "ตัวเลือกตัด" โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

• : หยุดท่ีนี่เพ่ือเขาไป [โหมดพักการตัด]

• : หยุดท่ีนี่และสิ้นสุดการพิมพ

• : หยุดท่ีนี่เพ่ือเขาไป [โหมดการปอนเทป]

• เมื่อใช Heat Shrink Tube ใหต้ังหมวดโปรแกรมการพิมพปายฉลากเปน "CABLE WRAP" และเลือก "Heat Shrink Tube" ในกรณีนี้ 
ตัวเลือกตัดจะคงคาอยูที ่"No Cut" หลังจากการพมิพ ถอดตลับเทป Heat Shrink Tube ออกจากเคร่ือง และใชกรรไกรตัดเทป

• หลังจากการพิมพ ถอดตลับเทปแบบรีดติดผาออกจากเคร่ือง และใชกรรไกรตัดเทป

Small Margin Chain

Large Margin No Cut

เมื่อต้ังตัวเลือกตัดเปน No Cut หรือ Chain การตัดจะหยุดลงทีก่ึ่งกลางของพื้นทีพ่มิพหลังจากพิมพปายฉลากสุดทาย หลังจากขอความ 
"ตกลงเพือ่ปอน?" ปรากฏข้ึน ใหกด OK เพื่อปอนเทป กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังโหมดการปอนขอความ
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 การพ ิมพ ป ายฉลาก

ภาษาไทย

ภาพตัวอยางปายฉลาก

การพมิพปายฉลาก

คุณสามารถ ดูภาพตวัอยางหนาปจจบุันและตรวจสอบรูปแบบกอนการพิมพ

กดปุม Preview
ภาพของปายฉลากแสดงบนหนาจอ
ความยาวของปายฉลากแสดงที่มุมลางขวาของหนา
กดปุม  หรือ  เพ่ือเล่ือนการดูตัวอยางไปทางซายหรือขวา
กดปุม  หรือ  เพ่ือเปล่ียนการขยายภาพตวัอยาง

ปายฉลากสามารถพิมพไดเมื่อมีการปอนขอความและจัดรปูแบบเรียบรอยแลว

การพิมพฉลากเดียว
กดปุม พิมพ เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

การพิมพระยะ
เมื่อฉลากหลายช้ินที่ตองการพิมพ คุณสามารถระบุระยะของของฉลากท่ีตองการจะพิมพได

กดปุม พิมพ หนาจอท่ีคุณระบุระยะจะปรากฏขึ้น

เลือก  "ทั้งหมด, "ปจจบุัน" หรือ "ระยะ" โดยการใชปุม  หรือ  หากคุณลือก "ทั้งหมด" หรอื "ปจจบุัน" ใหไปที่ข้ันตอนที่ 4 หากคุณเลือก 
"ระยะ" ใหกดปุม OK หรือ Enter

ระบฉุลากแรกและฉลากสดุทาย

กดปุม OK หรือ Enter เพ่ือพิมพ

ภาพตัวอยางปายฉลาก

• กดปุม Escape, OK หรือ Enter เพือ่กลับไปยังหนาจอการปอนตัวอักษร
• เพือ่เล่ือนภาพตัวอยางไปทางซายหรือขวา ใหกดปุม  Shift  จากนั้นกดปุม  หรือ 
• เพือ่พิมพปายฉลากโดยตรงงจากหนาจอภาพตัวอยาง ใหกดปุม พิมพ หรือเปดหนาจอตัวเลือการพมิพและเลือกตัวเลือกการพมิพ โปรดดู 

"การพิมพปายฉลาก" ดานลางสําหรับรายละเอียด
• ภาพตวัอยางปายฉลากจะสรางนูปภาพของปายฉลาก และอาจจะแตกตางจากปายฉลากจริงเม่ือพมิพออกมา

การพิมพปายฉลาก

• หามดงึปายฉลากที่ออกจากชองเทปออก การกระทําเชนนี้อาจทําใหผาหมึกหลุดออกจากตลับเทป ซึง่ทําใหตลับเทปไมสามารถใชไดอีกตอไป
• หามปดกัน้ชองเทปออกในระหวางการพมิพหรือขณะทีเ่ทปออก การทาํเชนน้ันจะทาํใหเทปตดิขัดได
• ตองแนใจวาไดตรวจสอบวามีเทปเหลืออยูเพยีงพอจะพิมพปายฉลากหลายแผนตอเน่ืองกัน หากเทปเหลือนอย 
ใหต้ังสําเนาใหนอยลง หรือใหพิมพปายฉลากทลีะแผน หรือเปล่ียนตลับเทป

• หากเทปปรากฎเปนแถบดําสลับแสดงใหเห็นวาเปนสวนปลายของมวนเทป ซึ่งเกิดขึน้ในระหวางการพิมพ ใหกดปุมเปด/
ปดเคร่ืองเพื่อปดเคร่ือง P-touch การพยายามพิมพโดยทีไ่มมีเทปแลวอาจทําใหเคร่ืองพิมพฉลากเสียหายได

1
2

3
หนาวางจะไมถูกพิมพ

4



การพิมพปายฉลาก

42 การติดปายฉลาก

การพิมพฉลากหลายสําเนา
การใชฟงกช่ันนี้คณุสามารถพิมพสําเนาปายฉลากแบบเดียวกันไดถึง 50 แผน

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสตลับเทปอยางเหมาะสมและพรอมสําหรับการพิมพ

กดปุม Shift จากนั้น กดปุม พิมพ เพ่ือแสดงหนาของสําเนา จากนั้นเลือกจํานวนของสําเนาทีจ่ะพิมพโดยการใชปุม  หรือ 

กดปุม OK หรือปุม Enter "กําลังพิมพ...สําเนา" จะปรากฏขึ้นมาในระหวางที่กําลังพิมพปายฉลาก

หากจําเปน ใหเล็มปายฉลากตามรูปทรงและความยาวที่ตองการดวยกรรไกร

ลอกสวนหลังออกจากปายฉลาก

จัดตําแหนงใหปายฉลาก จากนั้น ใชนิ้วกดจากบนลงลางใหเเนนเพ่ือติดปายฉลาก

1
2

กดปุม  หรือ  คางไวเพื่อเปล่ียนจํานวนของสําเนาใหเร็วขึน้

3

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• ตัวเลขทีเ่เสดงบนหนาจอในระหวางการพิมพแสดง "ต้ังการนับ / จํานวนสําเนา"
• การกดปุม เคาะวรรค เมื่อการต้ังจํานวนของสําเนาไดต้ังคาใหมไปเปน 1 ซึ่งเปนคาเร่ิมตน
• เมื่อขอความ "ตัดเทปหรือ กด Enter เพือ่ทําตอ" ปรากฏข้ึนใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง สําหรับรายละเอียดดู "การเลือกวิธีการปอนเทปและการตัด" 
ในหนา 40

การติดปายฉลาก

1
2

3

• ดานหลังของเทปบางประเภทอาจตองตัดกอนเพื่อลอกดานหลังออกไดงายขึ้น เพื่อนําดานหลังออก เพยีงแคพบัปายฉลากที่มีขอความเขาขางใน
ตามยาว เพื่อใหขอบดานในของดานหลังโผลออกมา ใหลอกดานหลังออกทลีะชิ้น

• ปายฉลากอาจจะยากตอการติดลงบนพืน้ผิวทีเ่ปยก สกปรก หรือไมเรียบ ปายฉลากอาจจะหลุดออกไดงายจากพื้นผวิเหลาน้ี
• โปรดอานคําแนะนําทีใ่หมากับเทปแบบรีดติดผา เทปทีเ่หนยีว หรือเทปพเิศษอื่นๆ และสังเกตขอควรระวังทัง้หมดทีร่ะบุไวในคําแนะนํา
• กรุณาใชกรรไกเพื่อตัด Heat Shrink Tube
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 การใช หน วยความจำไฟล 

ภาษาไทย

การจัดเก็บปายฉลากไปยังหนวยความจํา

การใชหนวยความจําไฟล

คุณสามารถจัดเก็บไฟลที่คุณใชทําปายฉลากบอยที่สุดไวในหนวยความจําไฟลถึง 50 ไฟล ปายฉลากแตละปายที่เก็บไวเปนไฟลนั้น 
ทําใหคุณนําปายฉลากของคุณกลับมาใชไดอยางรวดเร็วและงายดายเมื่อคุณตองการอีกครั้ง

หลังจากที่ปอนขอความและรูปแบบบนปายฉลากแลว ใหกดปุม File เพ่ือแสดงหนาจอไฟล

เลือก "บันทึก" โดยการใชปุม  หรือ 

กดปุม OK หรือปุม Enter หมายเลขไฟลจะปรากฏข้ึน
ปายฉลากขอความจะปรากฏขึ้นดวยหากปายฉลากถูกเก็บไวในหมายเลขไฟลแลว

เลือกหมายเลขไฟล โดยการใชปุม  หรือ  จากนั้นกดปุม OK หรือ Enter เพ่ือบันทึกปายฉลากในหมายเลขไฟลทีเ่ลือก
ไฟลที่บันทึกไวและหนาจอจะกลับไปยังหนาจอการปอนขอความ

กดปุม File เพ่ือแสดงหนาจอไฟล

เลือก "เปด" โดยการใชปุม  หรอื 

กดปุม OK หรือปุม Enter หมายเลขไฟลของปายฉลากทีจ่ัดเก็บไวจะปรากฏข้ึน
ขอความปายฉลากจะปรากฏขึ้นบนปายฉลากที่ระบุ

เลือกหมายเลขไฟล โดยการใชปุม  หรือ  จากนั้นกดปุม OK หรือ Enter เพ่ือเปดปายฉลากในไฟลทีเ่ลือก 
ไฟลถูกเปดข้ึนและปรากฏบนหนาจอการปอนตวัอักษร

เมื่อไฟลหนวยความจําเต็ม ในการบนัทึกไฟลของคุณในแตละครั้ง คุณจําเปนตองบนัทกึทบัไฟลทีคุ่ณจัดเก็บไว

การจัดเก็บปายฉลากไปยังหนวยความจํา

1
2
3

4

หากคุณพยายามที่จะจัดเก็บขอมูลทีม่ีปายฉลากที่จัดเก็บไวในหมายเลขน้ันแลว ขอความ "บนัทึกทบั?" จะปรากฏข้ึน กดปุม OK 
เพื่อบนัทกึปายฉลากใหมของคุณ กดปุม Esc เพือ่ยกเลิก

• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• สามารถบันทกึไดถึง 200 ตัวอักษรในหนึ่งไฟล แตอยางไรก็ตาม จํานวนของตัวอักษรอาจมีนอยกวาไดขึน้อยูกับแบบ เชน การใชบารโคด

การเปดไฟลปายฉลากท่ีจดัเก็บไว

1
2
3

4

กดปุม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอนหนา



การใชหนวยความจําไฟล

44 การพิมพไฟลปายฉลากท่ีจัดเกบ็ไว

กดปุม File เพ่ือแสดงหนาจอไฟล

เลือก "พิมพ" โดยการใชปุม  หรือ 

กดปุม OK หรือปุม Enter
หมายเลขไฟลของปายฉลากที่จัดเก็บไวจะปรากฏขึ้น
ขอความปายฉลากจะปรากฏขึ้นบนปายฉลากที่ระบุ

เลือกหมายเลขไฟล โดยการใชปุม  หรือ  จากนั้นกดปุม พิมพ, OK หรือ Enter
• การพิมพหนาเดียว:

ขอมูลหนาเดียวถูกพิมพทันที
• การพิมพเปนชวงระยะ:

หนาจอที่คุณสามารถระบุระยะจะปรากฏขึ้น เลือก "ทั้งหมด หรือ "ระยะ" โดยการใชปุม  หรือ 

กดปุม OK หรือ Enter เพ่ือพิมพ

กดปุม File เพ่ือแสดงหนาจอไฟล

เลือก "ลบ" โดยการใชปุม  หรือ 

กดปุม OK หรือปุม Enter
หมายเลขไฟลของปายฉลากที่จัดเก็บไวจะปรากฏขึ้น
ขอความปายฉลากจะปรากฏขึ้นบนปายฉลากที่ระบุ

เลือกหมายเลขไฟล โดยการใชปุม  หรือ  จากนั้นกดปุม OK หรือ Enter
ขอความ "ลบ?" จะปรากฏขึ้น

กดปุม OK หรือ Enter เพ่ือลบไฟล
ไฟลที่ลบและหนาจอจะกลับไปยังหนาจอการปอนขอความ

การพิมพไฟลปายฉลากท่ีจดัเก็บไว

1
2
3

4

หากคุณเลือก "ระยะ" ใหระบฉุลากแรกและฉลากสุดทาย

5

• ไมจําเปนตองทําขั้นตอนที่ 5 เมื่อทําการพิมพหนาเดียว
• กดปุม Esc เพื่อกลับไปยังขั้นตอนกอนหนา
• ขอความ "ไมมีขอความ!" จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะพมิพไฟลทีไ่มมีขอความ
• เมื่อขอความ "ตัดเทปหรือ กด Enter เพือ่ทําตอ" ปรากฏข้ึนใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง สําหรับรายละเอียดดู "การเลือกวิธีการปอนเทปและการตัด" 
ในหนา 40

การลบไฟลปายฉลากที่จดัเก็บไว

1
2
3

4

5

กดปุม Esc เพือ่ยกเลิกการลบไฟลและกลับไปยังหนาจอกอนหนา
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ภาษาไทย

การต้ังคาเครื่อง P-touch ใหม

 
 การต ั งค าใหม และการบำร ุงร ักษา P-TOUCH ของค ุณ

การต้ังคาใหมและการบํารุงรักษา P-TOUCH ของคุณ

คุณสามารถ  ตั้งคาหนวยความจําภายในของ P-touch ของคุณใหม เมื่อคุณตองการที่จะลบไฟลปายฉลากที่บันทึกไว หรือมีบางสิง่เกิดข้ึนทําให 
P-touch ทํางานอยางไมถูกตอง

การตั้งคาขอมูลใหมใหเปนการตั้งคาจากโรงงาน 
ปดระบบการพิมพปายฉลาก กดปุม Shift และ R คางไว ในขณะที่กดปุม Shift และ R คางไว กดปุม เปด/ปดเครือ่งหนึง่ครัง้และปลอยปุม 
Shift และ R

ควรทําความสะอาดเครื่อง P-touch ของคุณอยูเสมอเพ่ือรักษาประสทิธิภาพการทํางานและยืดอายุการใชงาน

การทําความสะอาดเครือ่ง
เช็ดฝุนและรอยตางๆ จากเครื่องโดยใชผานุมที่แหง
ใชผาชุบน้ําเล็กนอยเพ่ือเช็ดรอยที่ลบออกยาก

การทําความสะอาดหัวพิมพ
เสนหรือตัวอักษรที่มคีุณภาพต่ําบนปายฉลากที่พิมพโดยทั่วไปแลวแสดงใหเห็นวาหัวพิมพสกปรก 
ทําความสะอาดหัวพิมพโดยใชสําลีพันกานหรือตลับทําความสะอาดหัวพิมพที่เปนอุปกรณเสริม (TZe-CL4)

การทําความสะอาดใบมีดตัดเทป
เทปอาจตดิแนนกับใบมีดหลังจากการใชงานซ้ําๆ บริเวณขอบของใบมีดท่ีอาจกอใหเกิดเทป
พันกันบริเวณใบมดี

การต้ังคาเครื่อง P-touch ใหม

• ปลอยปุม เปด/ปดเคร่ือง กอนปลอยปุมอ่ืน
• ขอความทัง้หทด การต้ังคารูปแบบทัง้หมด ตัวเลือกการต้ังคาและไฟลปายฉลากทีจั่ดเก็บไวจะถูกลบเมื่อคณุต้ังคา P-touch ใหม 
ภาษาและการต้ังคาของเคร่ืองจะถูกลบไปดวย

การบํารุงรักษา

ถอดแบตเตอร่ีและยุติการเชื่อมตอกับอะแดปเตอรไฟกอนการทําความสะอาด P-touch เสมอ

อยาใชทนิเนอรผสมสี เบนซิน แอลกอฮอล หรือสารทําละลายอ่ืนๆ  การทําเชนนี้อาจทําใหเคสของเคร่ืองผดิรูปหรือเกิดความเสียหายขึ้นบนเคร่ือง 
P-touch ของคุณ

• หามแตะที่หัวพมิพโดยตรงดวยมือเปลา
• โปรดดูคําแนะนําที่ใหมากับตลับทําความสะอาดหัวพมิพสําหรับทศิทางในการใชงาน

• เชด็ใบมีดโดยใชสําลีพันกานชุบไอโซโพรพานอลแอลกอฮอล (แอลกอฮอลจุมสําลี) ประมาณปละคร้ัง
• หามแตะที่ใบมีดโดยตรงดวยมือเปลา

หัวพิมพ
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หนาจอ 'ล็อค' หรือ P-touch 
ไมตอบสนองอยางปกติ

โปรดดู "การตัง้คาเคร่ือง P-touch ใหม" ในหนา 45 และตั้งคาหนวยความจําภายในเครื่องไปยังการตัง้
คาเริ่มตนใหม หากการตั้งคา P-touch ใหมไมชวยแกปญหา ใหยุติการเช่ือมตออะแดปเตอรไฟและถอด
แบตเตอรี่ออกเปนเวลา 10 นาทีข้ึนไป

หนาจอยังคงวางเปลาหลงัจากเปด
เครือ่งแลว

ใหตรวจสอบวา ไดตดิตั้งแบตเตอรีอ่ยางถูกตองและไดตออะแดปเตอรไฟ ทีไ่ดรับการออกแบบมา
เพ่ือใชสําหรับเครื่อง P-touch (ที่ใหมา) ของคุณอยางถูกตอง ตรวจสอบวาไดชารจแบตเตอรี่ Li-ion 
แบบชารจซ้ําไดจนเตม็แลว

ขอความบนจอ LCD จะปรากฏขึน้
เปนภาษาตางประเทศ

โปรดดู "การตัง้คาภาษาเเละเครื่อง" ในหนา 25 เพ่ือเลือกภาษาที่คุณตองการ

ปายฉลากไมพิมพออกมาหลังจากกด
ปุมพิมพแลว

• ตรวจสอบวา ไดปอนขอความแลว และไดติดตัง้ตลับเทปที่มีเทปเหลืออยูเพียงพออยางถูกตอง 
• หากเทปงอ ใหตัดสวนที่งอออกและรอยเทปผานชองเทปออก 
• หากเทปเกิดตดิขัด ใหนําตลับเทปออกและดึงสวนที่ตดิขัดออกและตัดท้ิง ตรวจสอบวาสวน
ปลายของเทปผานชองนําเทปกอนตดิตั้งตลับเทปขาไปใหมอีกครั้ง

ปายฉลากถกูพิมพออกมาโดยไมถูก
ตอง

• นําตลับเทปออกและตดิตั้งเขาไปใหม กดใหเเนนจนกระทั่งคลิกเขาท่ี
• หากหวัพิมพสกปรก ใหทําความสะอาดโดยใชสําลีพันกานหรือตลับทําความสะอาดหัวพิมพที่
เปนอุปกรณเสริม (TZe-CL4)

แถบหมึกแยกออกมาจากลูกกลิง้ 
หมกึ

หากแถบหมกึแตก ใหเปล่ียนมวนเทปใหม หากไม 
ใหปลอยเทปโดยที่ไมตองตัด และนําตลับเทปออก จากนั้น 
หมุนแถบหมึกท่ีหลวมเขาไปยังแกนมวนตามแสดงในรูป

เครือ่ง P-touch หยุดในระหวางการ
พิมพปายฉลาก

• เปล่ียนมวนเทปหากเกิดริ้วบนเทป เชนนี้แสดงใหเห็นวาเปนสวนปลายของมวนเทป
• เปล่ียนแบตเตอรี่หรือเช่ือมตออะแดปเตอรไฟโดยตรงไปยังเครื่อง P-touch

ไฟลปายฉลากที่บันทึกไวกอนหนานี้
หาย

ไฟลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําภายในทุกไฟลจะถกูลบหากเเบตเตอร่ีออนหรือไมไดเช่ือมตอกับ
อะแดปเตอรไฟ

เทปติดตัดขดัที่ไมสามารถจัดการได
ยังเกิดขึ้นอีก

กรุณาติดตอฝายนริการลูกคาของ Brother

แกนมวน
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ภาษาไทย

เมื่อขอความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหนาจอ ใหทําตามคําแนะนําที่ตามดานลางนี้

รายการขอความแสดงความผดิพลาด

ขอความ สาเหตุ/การแกไข

เช่ือมตอ
อะแดปเตอร 
ผิดประเภท!

เช่ือมตออะแดปเตอรไฟที่เขากนัไมได
ใชอะแดปเตอรไฟที่เหมาะสม

ถานใกลหมด! แบตเตอร่ีที่ติดตัง้ไวเริ่มออนแรง

ถานหมด! แบตเตอร่ีที่ติดตัง้ไวหมด

ชารต 
แบตเตอรี!่

แบตเตอร่ีต่ํา กรุณาชารจแบตเตอรี่

แบตเตอรีเ่สีย
ใชแหลง
พลงังานอื่น!

แบตเตอร่ี Li-ion เสียหาย กรุณาใชอะแดปเตอรไฟหรือแบตเตอรี่อ่ืน

ลดความรอน
รอ xx นาที
กอนใชงาน!

ขอผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสงู

ใบมดีผิดพลาด! ใบมีดตดัเทปปดเมื่อคุณพยายามท่ีจะพิมพหรือปอนเทป ปดเครื่อง P-touch และเปดอีกครั้งกอนดําเนินการตอ 
เมือ่เทปพันกันทีใ่บมีดใหนําเทปออก

ไมพบตลับเทป! ไมพบตลับเทปเมื่อคุณพยายามพิมพหรือดูภาพตวัอยางของปายฉลาก หรือปอนเทป ตดิตั้งตลับเทปกอนเร่ิม
ดําเนินการตอ

ขอความเต็ม! ปอนจํานวนตัวอักษรครบจํานวนสงูสดุแลว แกไขขอความและใชตวัอักษรจํานวนนอยลง

ไมมีขอความ! ไมมีขอมลูขอความ สญัลักษณ หรือบารโคดท่ีปอนเขาไปเมือ่คณุพยายามพิมพหรือดูภาพตัวอยางของปายฉลาก 
ปอนขอมูลกอนดําเนินการตอ

คา ไมถูกตอง! คาที่ปอนสําหรับการตั้งคาความยาวเทป ปอนคาที่ถูกตองสําหรบัการตั้งคา

จํากัดบรรทัด! 
สูงสุด 5 บรรทัด

มีขอความครบหาบรรทัดแลวเมื่อคุณกดปุม Enter จํากัดจํานวนบรรทัดถึงหาบรรทัด

ความกวาง 
เทปจํากัด! 
สูงสุด 3 บรรทัด

มีขอความมากกวาสามบรรทัดเมือ่คุณกดพิมพหรอืดูภาพตัวอยางในขณะท่ีใชเทปขนาด 12 mm 
จํากัดจํานวนบรรทัดไดถึงสามบรรทดั หรือเปล่ียนตลับเทปที่มคีวามกวางมากกวา

ความกวาง 
เทปจํากัด! 
สูงสุด 2 บรรทัด

มีขอความมากกวาสองบรรทัดเมื่อคุณกดพิมพหรือดูภาพตัวอยางในขณะที่ใชเทปขนาด 9 หรือ 6 mm 
จํากัดจํานวนจํานวนบรรทัดไดถึงสองบรรทัด หรอืเปล่ียนตลับเทปที่มคีวามกวางมากกวา

ความกวาง 
เทปจํากัด! 
สูงสุด 1 บรรทัด

มีขอความมากกวาหนึ่งบรรทดัมือ่คุณกดพิมพหรอืดูภาพตัวอยางในขณะท่ีใชเทปขนาด 3.5 mm 
จํากัดจํานวนบรรทัดไดหนึ่งบรรทัด หรือเปล่ียนตลับเทปที่มีความกวางมากกวา

บล็อคจํากัด! 
สูงสุด 5 บล็อค

มีขอความหาบล็อคแลว จํากัดจํานวนไดเพียงหาบล็อค

ความยาว
จํากัด!

ความยาวของปายฉลากที่จะถูกพิมพตองใชขอความท่ีมีความยาวไมเกิน 1เมตร. 
ใหแกไขขอความเพ่ือใหความยาวของปายฉลากไมเกิน 1เมตร.

ความยาว 
จํากัด!

ความยาวของปายฉลากที่จะถูกพิมพตองใชขอความท่ีมีความยาวไมเกินการตั้งคาความยาว 
แกไขขอความใหพอดีกับความยาวที่ตั้งไวหรอืเปล่ียนการตั้งคาความยาว

หนวยความจํา
เต็ม!

หนวยความจําภายในไมพอเมื่อคุณพยายามบันทกึไฟลปายฉลาก ลบไฟลที่ไมจําเปนเพ่ือทําใหมหีนวยความจํา
เหลือสําหรับไฟลปายฉลากใหม

เช็ค#ของเลข 
ที่ถกูปอน!

ตัวเลขที่ปอนในขอมูลบารโคดไมตรงกับจํานวนตัวเลขท่ีตั้งไวในพารามิเตอรบารโคด ปอนตัวเลขที่ถูกตอง
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ใส A,B,C หรอื D 
ที่จุดเริม่&จบ!

ขอมูลบารโคดท่ีปอนไมมโีคดเริ่มตน/หยุดท่ีตองการ (A, B, C, หรือ D ที่ตองมีที่จดุเริ่มตนและสวนปลายของ
ขอมูลบารโคดสําหรับ Protocol CODABAR) ปอนขอมลูบารโคดท่ีถูกตอง

สูงสุด 
5 บารโคด
ตอฉลาก!

มีการปอนขอมลูขอความ 5 บารโคดเมื่อคุณพยายามท่ีจะปอนบารโคดใหมแลว คุณสามารถมีบารโคดใน
แตละปายฉลากไดเพียง 5 บารโคด คณุสามารถปอนบารโคดไดเพียงสองบารโคดเมือ่เลือก (AA|AA) 
ในรูปแบบแบบชายธง

ตัวอกัษร
ใหญเกินไป!

ขนาดอักษรใหญเกินไป เลือกขนาดอักษรที่แตกตาง

ใสเทปที่ไม
สามารถใช
ไดกับเครือ่งนี้!

ใสตลับเทปที่ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพฉลากนี ้ใสตลับเทปที่สามารถใชได

System Error XX กรุณาตดิตอฝายบริการลูกคาของ Brother

เลอืกตัวเลือก
การตัดอืน่!

ตั้งความยาวเทปโดยใชการตั้งคาความยาวเทปใหสั้นกวาความยาวทั้งหมดของขอบซายและขวาที่ใชกับตวัเลือก
การตัดแบบ "Large Margin" คณุตองเลือกตัวเลือกการตัดท่ีแตกตางกัน

บรรทัดจํากัด! 
สูงสุด 100
ตอฉลาก

เกินจํานวนสงูสดุ 100 บรรทัดท่ีคุณปอนในบล็อคและฉลากทั้งหมด

ไมอนุญาติใช
ฟงกช่ันบล็อค! 

ในการตัง้คานี ้คณุไมสามารถเพิ่มหรือลบบล็อค

บรรทัดจํากัด!
สูงสุด 2 บรรทัด

รูปแบบ PUNCH-DOWN BLOCK ใหพิมพไดเพียง 2 บรรทัด / บล็อค

ฟงกช่ันนีใ้ชได
กับเทป 9 มม. 
หรอืกวางกวา!

รูปแบบ PUNCH-DOWN BLOCK ตองใชมวนเทปขนาด 9 mm หรือกวางกวา

ประเภทลําดับ
ตองเปน None
เมือ่แกไข!

ไมสามารถแกไขขอความเมื่อคณุตั้งลําดับใน PUNCH-DOWN BLOCK ในแนวนอนหรอืแบบแกน

ตลบัเทป
ไมเขากัน
ดําเนนิการตอ?

ตัวอยางเชน ตรวจพบ Heat Shrink Tube แตไมไดเลือกโหมด Heat Shrink Tube หรือเลือกโหมด Heat Shrink 
Tube แตไมไดใสตลับ Heat Shrink Tubeในระบบการพิมพของเคร่ือง P-touch

แนวต้ังไมได? การพิมพแบบแนวตัง้เปนเรื่องที่เปนไปไมไดหากมีตวัอักษรภาษาไทย

ขอความ สาเหตุ/การแกไข
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 ภาคผนวก

ภาษาไทย

ภาคผนวก

หนวยหลัก

ขอมูลจําเพาะ

รายการ ขอมูลจําเพาะ

การแสดงผล

การแสดงผลตัวอักษร ตัวอักษร 16 ตวั x ตัวอักษร 2 บรรทัด
(128 x 56 จุด)

ระดับความสวางของหนาจอ 5 ระดับ (+2, +1, 0, -1, -2)

การพิมพ

วิธีการพิมพ เครื่องพิมพแบบความรอน

หัวพิมพ 112 จดุตอนิ้ว/180 จุด

ความสูงของการพิมพ สูงสุด 15.8 mm (เมื่อใชเทป 18 mm )*1

ความเร็วในการพิมพ ประมาณ 20 mm / วินาที

ตลับเทป / ตลับ Heat Shrink Tube ตลับเทปมาตรฐาน TZe 
(ความกวาง3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm)
ตลับเทป Heat Shrink Tube: HSe 
(ความกวาง 5.8 mm 8.8 mm 11.7 mm 17.7 mm)

จํานวนบรรทัด เทป 18 mm: 1 - 5 บรรทัด
เทป 12 mm: 1 - 3 บรรทัด เทป 9 mm: 1 - 2 บรรทัด
เทป 6 mm: 1 - 2 บรรทัด เทป 3.5 mm: 1 บรรทัด

ตัวเลือกตัด Large Margin, Small Margin, Chain, No cut

หนวยความจํา

ขนาดหนวยความจํา สูงสุด 2400 ตวัอักษร

การจัดเก็บไฟล สูงสุด 50 ไฟล

การจายพลังงาน

การจายพลังงาน ถานอัลคาไลน หกกอน ขนาด "AA" (LR6)*2, แบตเตอรี่ Ni-MH แบบชารจซ้ําหกกอน ขนาด 
"AA" (HR6)*2, *3,แบตเตอรี ่Li-ion (BA-E001), อะเเดปเตอรไฟ (AD-E001)

การปดเคร่ืองอัตโนมัติ แบตเตอรี:่ 5 นาที อะแดปเตอรไฟ 5 นาที

ขนาด

ขนาดเครื่อง ประมาณ 134 มม. (กวาง) x 221 มม. (ยาว) x 69 มม. (สงู)

น้ําหนัก ประมาณ 750 กรัม (ไมรวมเทปและแบตเตอรี่)

อ่ืนๆ

อุณหภูมิ / ความช้ืนในการใชงาน 10-35 °C / ความช้ืน 20-80% (ไมมกีารควบแนน)
อุณหภูมิกระเปาะเปยกสงูสดุ: 27 °C

*1 ขนาดตัวอักษรจริงอาจจะเล็กกวาความสูงสูงสุดในการพิมพ
*2 ไมรวม
*3 เย่ียมชมเว็บไซตของเราท่ี http://solutions.brother.com/ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ท่ีไดรับการแนะนําลาสุด
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สัญลกัษณ

หมวด สัญลกัษณ

วรรคตอน

Datacom

เสียง/ภาพ

ไฟฟา

ลูกศร

ความปลอดภัย

ขอหาม

วงเล็บ

คณิตศาสตร

อักษรกรีก

ดรรชนกีํากับ

จดุนํา

สกุลเงิน

จปิาถะ

สัญลักษณทีแ่สดงในตารางอาจดูแตกตางจากหนาจอของเคร่ืองและผลงานทีพ่ิมพออกมา
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คุณลักษณะของตัวอักษร

ภาษาไทย
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คุณลักษณะของตัวอักษร

คุณลักษณะ คา ผลลัพธ คา ผลลัพธ

อักษร

LGO
(โกธิค)

ATL
(แอตแลนตา)

HEL
(เฮลซิงก)ิ

ADM
(อดมัส)

BRU
(บรัสเซล)

SOF
(โซเฟย)

LA
(ลอสแองเจิลลิส)

ขนาด

Auto
เม่ือเลือก Auto ขอความจะไดรับการ
ปรับอัตโนมัติเม่ือพิมพขนาดใหญโดย
ปรับใหเหมาะสมกับความกวางของเทป

42 pt

36 pt 12 pt

24 pt 9 pt

18 pt 6 pt

กวาง

x 2 x 2/3

x 1 x 1/2

รูปแบบ

Normal
ITL

(ตัวเอยีง)

BLD
(ตวัหนา)

I+BLD
(ตัวหนาเอียง)

OUT
(ตัวโปรง)

I+OUT
(ตัวโปรงเอียง)

SHD
(ตัวเงา)

 I+SHD
(ตัวเงาเอยีง)

SLD
(ตัวทบึ)

I+SLD
(ตวัทบึเอยีง)

 เสน

OFF
UND

(ขีดเสนใต)

STR
(ขีดฆา)
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จดัแนว
(การวางแนว)

Left Right

Center Just

• ขนาดแบบอักษรทีพ่ิมพจริงขึน้อยูกับความกวางของเทป จํานวนของตัวอักษร และจํานวนเสนที่ใส เมื่อตัวอักษรถึงขนาดเล็กสุด แบบอักษร
ทีเ่ลือกจะเปนคาเร่ิมตนของอักษรที่กําหนดเองซึ่งเปนตัวอักษรแบบเฮลซิงกิ การทําเชนน้ีจะชวยใหปายฉลากทีจ่ะพิมพโดยใชขอความทีเ่ล็กทีสุ่ดที่
เปนไปไดบนปายฉลากทีแ่คบและมีหลายเสน

• ขอความ 6 pt จะถูกพิมพโดยตัวอักษรแบบเฮลซิงกิเวนแตในการตั้งคาเร่ิมตน
• เมื่อการพิมพปายฉลากทีม่ีทั้งตัวอักษรและตัวเลขหรือสัญลักษณและตัวอักษรไทย ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขหรือสัญลักษณจะไดรับการลด
ลงเพื่อใหตรงกับขนาดของตัวอักษรไทย หากพิมพฉลาก ขนาดแบบอักษรจะลดลงสําหรับฉลากทั้งหมด หากบางฉลากมีตัวอักษรไทย

คุณลกัษณะ คา ผลลัพธ คา ผลลพัธ
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กรอบ

ภาษาไทย

ตารางการต้ังคาบารโคด

กรอบ

คุณลกัษณะ คา ผลลัพธ คา ผลลพัธ

กรอบ

OFF 4

1 5

2 6

3 7

ความยาว
สามารถตั้งความยาวของปายฉลากภายในระยะ 25 - 300 mm เมือ่เลือก Auto ความยาวของปายฉลากจะปรับอัตโนมัตข้ึิน
อยูกับจํานวนตัวอักษรที่ปอน

บารโคด

คณุลกัษณะ คา

Protocol
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, 

GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR

กวาง
เล็ก

ใหญ

ภายใต#
(ตัวอักษรที่พิมพดานลางบารโคด)

เปด

ปด

เช็คเลข
(ตัวเลขตรวจสอบ)

ปด

เปด
(มีเฉพาะโปรโตคอล CODE39, I-2/5 

และ CODABAR เทานั้น)
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รายการตัวอักษรพิเศษ
CODE39 CODABAR

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

ตัวอักษรพิเศษ ตัวอกัษรพิเศษ

(เวนวาง)

ตัวอกัษรพิเศษ ตัวอักษรพิเศษ ตัวอักษรพิเศษ

(เวนวาง) DC3

DC4

NAK

SYN

NUL ETB

CAN

SOH EM

STX SUB

ETX ESC

EOT

ENQ FS

ACK

BEL GS

BS

HT RS

LF

VT US

FF DEL

CR FNC3

SO FNC2

SI FNC4

DLE FNC1

DC1

DC2
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Read this User’s Guide before you start using your P-touch. 
Keep this User’s Guide in a handy place for future reference.
Visit us at http://solutions.brother.com/ where you can 
get product support, and answers to frequently asked 
questions (FAQs).

INTRODUCTION

GETTING STARTED

EDITING A LABEL

LABEL PRINTING

USING THE FILE MEMORY

TROUBLESHOOTING

APPENDIX

INDEX

RESETTING & MAINTAINING 
YOUR P-TOUCH

คู่มือการใช้งาน



INTRODUCTION

Thank you for purchasing the P-touch model E300.
Your new E300 is an intuitive, easy to operate and feature rich P-touch that produces 
professional looking and high quality labels.
This manual contains various precautions and basic procedures for using this labelling 
system. Read this manual carefully before using and keep in a handy place for future 
reference.

Compilation and Publication Notice 
Under the supervision of Brother Industries, Ltd., this manual has been compiled and 
published, covering the latest product’s descriptions and specifications.
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change 
without notice.
If a new version of the E300 firmware is released, this manual may not reflect the updated 
features. Therefore, you may find the new firmware and the contents in this manual are 
different.
Any trade names and product names of companies appearing on Brother products, related 
documents and any other materials are all trademarks or registered trademarks of those 
respective companies.

Licensed Trademarks 

MonotypeTM

Monotype is a trademark of Monotype Imaging Inc. registered in the United States Patent 
and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Ascender UniTM

Ascender Uni is a trademark of Monotype Imaging Inc. and which may be registered in the 
U.S. Patent and Trademark Office or certain other jurisdictions.

Utah OTS ThaiTM

Utah OTS Thai is a trademark of Monotype Imaging Inc. and which may be registered in the 
U.S. Patent and Trademark Office or certain other jurisdictions.
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Safety Precautions

To prevent injury and damage, important notes are explained using various symbols. 
The symbols and their meanings are as follows: 

The symbols used in this manual are as follows:

Safety Precautions

DANGER
Indicates an imminently hazardous situation which, if the product is 
handled without following the warnings and instructions, will result 
in death or serious injuries.

WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, 
could result in death or serious injuries.

CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, 
may result in minor or moderate injuries.

Action NOT allowed. DO NOT disassemble the product.

DO NOT splash the product with or 
immerse the product in water.

DO NOT touch a given portion of the 
product.

Mandatory action. Unplugging is required.

Indicates risk of fire under certain 
circumstances.

Alerts to the possibility of electrical 
shock.
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DANGER
Rechargeable Li-ion Battery
Carefully observe the following precautions for the rechargeable Li-ion battery (hereafter 
referred to as “rechargeable battery”), If these precautions are not followed, overheating, 
leaking, or cracks in the battery may result in an electrical short, explosion, smoke, fire, 
electric shock, injury to yourself or others, or damage to the product or other property.

Use the rechargeable battery only for its 
intended purpose. The labelling system 
and rechargeable battery are designed 
to function exclusively with each other. 
DO NOT insert the rechargeable battery 
into a different labelling system, 
or a different rechargeable battery into 
your labelling system, otherwise fire 
or damage may result.
To charge the rechargeable battery, 
insert it into the labelling system, 
and then use the AC adapter designed 
specifically for this labelling system.
DO NOT charge the rechargeable 
battery near a fire or in direct sunlight. 
This could activate the protection 
circuitry, which is designed to prevent 
danger from high heat. Activation of the 
protection circuitry could cause 
charging to stop, charging to occur 
with excessive current/voltage if the 
protection circuitry fails, or an abnormal 
chemical reaction within the battery.
When charging the rechargeable 
battery, use only a battery charger 
designed specifically for the 
rechargeable battery.
DO NOT allow wires or other metal 
objects to come into contact with the 
terminals of the rechargeable battery. 
DO NOT carry or store the rechargeable 
battery with metal objects such as 
necklaces or hairpins. This could cause 
an electrical short, and lead metal 
objects such as wires, necklaces, 
or hairpins to overheat.

DO NOT use or leave the rechargeable 
battery near fire, heaters, or other high 
temperature (above 80 °C) locations.
DO NOT allow the rechargeable battery 
to come into contact with or to be 
immersed in water. 
DO NOT use in corrosive environments, 
such as areas where salty air, salt 
water, acids, alkalis, corrosive gases, 
chemicals, or any corrosive liquid are 
present.
DO NOT use the rechargeable battery 
if it is damaged or leaking.

DO NOT directly solder any connections 
to the rechargeable battery. This could 
cause internal insulation to melt, gas to 
be emitted, or safety mechanisms to fail.
DO NOT use the rechargeable battery 
with the polarity (+) (-) reversed. Check 
the orientation of the rechargeable 
battery before inserting it, and do not try 
to force the rechargeable battery into 
the labelling system. Charging the 
rechargeable battery with the polarity 
reversed could cause an abnormal 
chemical reaction within the 
rechargeable battery or abnormal 
current flow during discharge.
DO NOT directly connect the 
rechargeable battery to a household 
electrical supply.
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Safety Precautions

Rechargeable Li-ion Battery

Liquid (electrolyte) leaking from the 
labelling system or rechargeable battery 
may indicate that the rechargeable 
battery is damaged. If the rechargeable 
battery leaks, immediately discontinue 
use of the labelling system, unplug the 
AC adapter, and isolate the labelling 
system by placing it in a bag.
Do not touch the electrolyte. 
If electrolyte gets in the eyes, do not rub 
them. Immediately rinse liberally with 
tap water or other clean water and seek 
the advice of a medical professional. 
If left alone, the electrolyte could cause 
eye damage. If electrolyte contacts your 
skin or clothing, immediately rinse them 
with water.
DO NOT put the labelling system or the 
rechargeable battery into a microwave 
oven, or high pressure container. 
DO NOT leave a drained rechargeable 
battery in the labelling system for a long 
period of time. This could shorten the life 
of the rechargeable battery or lead to an 
electrical short.
If the labelling system can only be used 
for a short period of time, even though 
the rechargeable battery is fully 
charged, the rechargeable battery may 
have reached the end of its service life. 
Replace the rechargeable battery with a 
new one. When removing and replacing 
the rechargeable battery, cover the 
terminals of the old rechargeable 
battery with tape to avoid creating a 
short in the battery.

DO NOT disassemble, modify, or 
attempt to repair the rechargeable 
battery.
DO NOT dispose of the rechargeable 
battery in fire or intentionally overheat. 
This could cause the internal insulation 
to melt, gas to be emitted, or safety 
mechanisms to fail. Additionally, the 
electrolyte solution could catch fire.
DO NOT puncture the rechargeable 
battery with any objects, subject it to 
severe shocks or throw it. Damage to 
the rechargeable battery’s protection 
circuit could cause the rechargeable 
battery to be recharged at an abnormal 
current/voltage or cause an abnormal 
chemical reaction within the 
rechargeable battery.
DO NOT incinerate the rechargeable 
battery or dispose of it with household 
waste.

DANGER
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WARNING
P-touch
Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, the risk of injury to yourself or others, 
and/or damage to the labelling system or other property.

DO NOT allow the labelling system to 
get wet or use the labelling system in 
areas that may become wet, such as 
bathrooms or near sinks.
DO NOT touch any metal parts near the 
print head. The print head becomes 
very hot during use and remains very 
hot immediately after use. Do not touch 
it directly with your hands.

DO NOT disassemble the P-touch. 
For inspection, adjustment, and repair 
of the labelling system, contact Brother 
customer service.
Plastic bags are used in the packaging 
of your labelling system. To avoid 
danger of suffocation, keep these bags 
away from babies and children. 
If you notice heat, an abnormal odour, 
discolouration of the labelling system, 
deformation, or anything else unusual 
while using or storing the labelling 
system, immediately discontinue use of 
the labelling system, disconnect the 
AC adapter, and remove the batteries.
To prevent damage, do not drop or hit 
the P-touch.

DO NOT use the P-touch with a foreign object in it. If water, a metallic substance, 
or any other foreign object enters the P-touch, disconnect the AC adapter and remove 
the batteries, and contact Brother customer service.

Alkaline batteries/Ni-MH rechargeable batteries
Follow these guidelines to avoid liquid leakage, heat, rupture of the battery and cause 
personal injury.

DO NOT throw into fire, heat up, 
short-circuit, recharge, or disassemble 
the battery.
DO NOT allow batteries to get wet, for 
example, by handling them with wet 
hands or spilling beverages onto them.
If fluid leaked from the batteries gets into 
your eyes, immediately rinse your eyes 
with a large amount of clean water, and 
then seek medical attention. If leaked 
fluid enters your eyes, loss of eyesight 
or other damage to the eyes may result.

DO NOT allow a metal object to contact 
both the plus and minus ends of a 
battery.
DO NOT use sharp objects, such as 
tweezers or a metallic pen, to remove or 
replace the batteries.
DO NOT use a damaged, deformed, or 
leaking battery, or a battery whose label 
is damaged. Doing so may result in 
generating excessive heat. Use of a 
damaged or leaking battery may also 
lead to battery fluid getting on your 
hands. If leaked fluid gets onto your 
hands and you rub your eyes, loss of 
eyesight or other damage to the eyes 
may result. Immediately rinse your 
hands with a large amount of clean 
water, and then seek medical attention.
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Safety Precautions

AC Adapter
Follow these guidelines to avoid fire, damage, electric shock, failure or the risk of injury. 

Make sure that the plug is fully inserted 
into the power outlet. Do not use an 
outlet that is loose.
Always use the specified AC adapter, 
and always plug the AC adapter into 
an electrical outlet with the specified 
voltage (220 - 240V). Failure to do so 
may result in injury to yourself or others, 
or damage to the labelling system or 
other property. Brother does not 
assume, any responsibility for any 
accident or damage resulting from not 
using the specified AC adapter and 
adapter cord. 
DO NOT connect the AC adapter or 
adapter cord to other products.
DO NOT touch the AC adapter and the 
P-touch during a thunderstorm. There 
may be a remote risk of electric shock 
from lightning when the labelling system 
is used during a thunderstorm.

DO NOT touch the AC adapter or power 
plug with wet hands.
DO NOT use the AC adapter in places 
with high humidity or moisture, such as 
bathrooms.
DO NOT use a damaged adapter cord 
or power plug.
DO NOT place heavy objects on, 
damage, or modify the adapter cord or 
plug. Do not forcibly bend or pull the 
adapter cord.
DO NOT drop, hit, or otherwise damage 
the AC adapter.

Tape Cutter

DO NOT touch the blade of the cutter 
unit.

WARNING
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8 Safety Precautions

CAUTION
Alkaline batteries/Ni-MH rechargeable batteries
Follow these guidelines to avoid liquid leakage, overheating or rupture of the battery.

DO NOT use a battery other than the 
one specified for use with your labelling 
system. Do not use combinations of old 
and new batteries or combinations of 
different types, different charging levels, 
different manufacturers or different 
models. Do not insert a battery with the 
polarity (+ and -) reversed.
If fluid leaked from the battery gets on 
your skin or clothes, immediately rinse 
them with clean water.
Remove the batteries if you do not 
intend to use the P-touch for an 
extended period of time.

Before using Ni-MH rechargeable 
batteries, carefully read the instructions 
for the batteries and battery charger, 
and be sure to use them correctly.
When using Ni-MH rechargeable 
batteries, charge the batteries before 
using them with the appropriate, 
specialised battery charger.
DO NOT disassemble or modify the 
batteries.
DO NOT expose the batteries to heat 
or dispose of the batteries in a fire.

AC Adapter

If you do not intend on using the P-touch 
for an extended period of time, 
disconnect the AC adapter from the 
power outlet.
When disconnecting the AC adapter 
from the power outlet, always hold the 
AC adapter.
DO NOT use the AC adapter in places 
of high humidity such as bathrooms.

DO NOT overload an electrical circuit 
with the AC adapter.
DO NOT disassemble or modify the 
AC adapter.
DO NOT allow the AC adapter/power 
plug to get wet, for example, by handling 
them with wet hands or spilling 
beverages on to them.

Tape Cutter
Follow these guidelines to avoid minor personal injury and damage to the labelling system.

DO NOT open the tape compartment 
cover when operating the cutter unit.

DO NOT apply excessive pressure to 
the cutter unit.
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Safety Precautions

P-touch
Follow these guidelines to avoid minor personal injury and damage to the P-touch.

Store the P-touch on a flat, stable 
surface such as a desk or in a drawer.
DO NOT leave the P-touch or any tape 
within the reach of young children.
DO NOT place any heavy objects on top 
of the P-touch.
Always use the suggested AC adapter 
(AD-E001) for the P-touch and plug it 
into an outlet with the specified voltage. 
Failure to do so could result in damage 
or failure of the P-touch.

DO NOT use the P-touch in places with 
moisture or high humidity, such as 
bathrooms.
DO NOT allow the P-touch to get wet, 
for example, by handling it with wet 
hands or spilling beverages onto them.
DO NOT disassemble or modify the 
P-touch.
If you notice heat, an abnormal odour, 
discolouration of the P-touch, 
deformation, or anything else unusual 
while using or storing the P-touch, 
immediately discontinue the use of the 
P-touch, disconnect the AC adapter, 
and remove the batteries.

CAUTION
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10 General Precautions

Rechargeable Li-ion battery
• At the time of purchase, the rechargeable Li-ion battery is slightly charged so that the 

operation of the labelling system can be verified; however, the rechargeable Li-ion battery 
should be fully charged with the AC adapter before the labelling system is used.

• If the labelling system will not be used for a long period of time, remove the rechargeable 
Li-ion battery from the labelling system, and then store it in a location where it is not 
exposed to static electricity, high humidity, or high temperatures (temperatures between 
15 and 25 °C and 40 to 60% humidity are recommended). In order to maintain the 
efficiency and life of the Li-ion rechargeable battery, charge it at least every six months.

• If you notice anything unusual about the rechargeable Li-ion battery the first time it is used, 
for example overheating or rust, DO NOT continue to use the battery. Contact Brother 
customer service.

Labelling System
• DO NOT install the P-touch near any device that will cause electromagnetic interference. 

The P-touch may malfunction if left near a television or radio etc.
• DO NOT use the P-touch in any way or for any purpose not described in this guide. Doing 

so may result in injury or damage to the labelling system.
• DO NOT put any foreign objects into the tape exit slot, AC adapter connector, or any other 

part of the labelling system.
• DO NOT touch the print head (see page 6) with your fingers. Use the optional print head 

cleaning cassette (TZe-CL4), or a soft wipe (e.g.a cotton swab) when cleaning the print 
head (see “Cleaning the Unit” on page 45).

• DO NOT clean any part of the labelling system with alcohol or other organic solvents. 
Only use a soft, dry cloth.

• DO NOT place the P-touch in direct sunlight, near heaters or other hot appliances, 
or in any location exposed to extremely high or low temperatures, high humidity, or dust. 
The standard operating temperature range of the P-touch is 10 to 35 °C.

• DO NOT leave any rubber or vinyl, or products made of rubber or vinyl, on the labelling 
system for an extended period of time, otherwise the labelling system may become stained.

• Depending on the environmental conditions and the applied settings, some characters 
or symbols may be difficult to read.

• Use Brother TZe tapes with the P-touch.
• DO NOT pull or apply pressure to the tape in the cassette to avoid damaging the P-touch.
• DO NOT try to print labels using an empty tape cassette or without a tape cassette in 

the P-touch. Doing so will damage the print head.
• DO NOT attempt to cut the tape while printing or feeding since this will damage the tape.
• Depending on the location, material, and environmental conditions, the label may unpeel 

or become irremovable, and the colour of the label may change or be transferred to other 
objects.

• DO NOT expose the tape cassettes to direct sunlight, high temperatures, high humidity, 
or dust. Store tape cassettes in a cool, dark place. Use the tape cassettes soon after 
opening the tape cassette package.

• Markings made with oil-based or water-based ink may be visible through a label affixed 
over them. To hide the markings, use two labels layered on top of each other or use 
a dark-coloured label.

General Precautions
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Symbols Used in this Guide

• Any data stored in memory will be lost due to failure or repair of the P-touch, or if the battery 
expires.

• When power is disconnected for more than two minutes, all text and format settings will 
be cleared. Any text files stored in the memory will also be cleared.

• A protective clear plastic sticker is placed over the display during manufacturing and 
shipping. This sticker should be removed prior to use.

• The length of the printed label may differ from the displayed label length.
• You can also use Heat Shrink Tube in this model. Check the Brother website 

(http://www.brother.com/) for further information. You may not be able to use some print 
frame, or font settings when using Heat Shrink Tube.

• The P-touch is not equipped with a charging feature for Ni-MH rechargeable batteries.
• The printed label may differ from the image that appears on the LCD.
• Note that Brother Industries, Ltd. does not assume responsibility for any damage or injury 

arising from the failure to follow the precautions listed in this manual.
• We strongly recommend that you read this User’s Guide carefully before using your P-touch, 

and then keep it nearby for future reference.

The following symbols are used throughout this guide to indicate additional information.

Symbols Used in this Guide

: This symbol indicates information or directions that may result in damage or injury if 
ignored, or operations that will result in errors.

: This symbol indicates information or directions that may help you understand and use 
the P-touch more efficiently.
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12 How to use the P-touch

Create a label with the P-touch

GETTING STARTED

EDITING A LABEL

LABEL PRINTING

How to use the P-touch

1
• Unpacking Your P-touch.  P. 13

2
In addition to entering text, the P-touch 
has a large range of formatting options.

Create labels like these:

• Entering and Editing Text. 
• Entering Symbols. 
• Selecting a Labelling Application Type. 

• Setting Cut Options. 

P. 34
P. 35

P. 26
P. 39

3
Before printing, you can check the 
layout of your label using the preview 
function.

Create labels like these:

• Printing a Label. P. 41
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GETTING STARTED

Check that the package contains the following before using your P-touch.

Unpacking Your P-touch

E300
P-touch AC adapter

The plug may differ by countries.
Li-ion Battery Strap

Tape Cassette User’s Guide
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General Description

 

 

General Description

When shipped from the factory, the LCD display is covered with a protective sheet to prevent 
damage. Remove this sheet before using the P-touch.

Keyboard

Tape cutter lever

LCD display

Tape cassette compartment
Tape cutter

Print head

Tape exit slot

Release lever

Cover latch

AC adapter connector

Rear cover

Battery compartment

Tape viewer

LED lamp
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LCD Display

1. Line number
Indicates line number within the label 
layout.

2. Shift Mode
Indicates shift mode is on.

3. Start Line / 4. End Line
The area between the start and end line 
will be printed.
The short lines extending from the start/
end lines show the end of the label layout.

5. Block Separator Line
Indicates the end of a block.

6. Cursor
Characters are entered to the left of the 
cursor. Indicates the current data input 
position.

7. Labelling Application Type
Indicates current labelling application 
type.

8. Return mark
Indicates the end of a line of text.

9. Battery Level
Indicates remaining battery level. It 
displays only when using Li-ion battery.

10. Caps mode
Indicates that Caps mode is on.

11.-14. Style guidance
Indicates input language (11), 
character size (12), character style (13) 
and frame (14) settings.

15. Tape length
Indicates the tape length for the text 
entered.

16. Cursor selection
Use the  and  keys to select menu 
items and the  and  keys to change 
the settings.

17. Lock mark
Indicates that some items cannot be 
changed.

18. Counter
Indicates currently selected number/ 
selectable number.

19. Block Number
Indicates the block number.

LCD Display & Keyboard

6

10 11 12 13 14 15

52 3 4 98

1

7
16 17

18
19

Refer to “LCD Display” on page 24 for 
configuration.

 - Full
 - Half
 - Low
 - Empty
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LCD Display & Keyboard

Key Names and Functions

1. Power
Turns the P-touch on and off.

2. Style
Enables character and label attributes for 
the label to be set.

3. File
Enables frequently used labels in the file 
memory to be printed, opened, saved, 
or deleted.

4. Preview
• Displays a preview of the label.
• The label is fed when used in 

combination with the Shift key.
5. Print

• Prints the current label design onto the 
tape.

• The label can be copied when used in 
combination with the Shift key.

6. Labelling Application Type
• Selects the labelling application type.
• The feature that is displayed above the 

button is enabled when used in 
combination with the Shift key.

7. Bar Code
Opens Bar Code Setup screen.

8. Serialize
• You can print serialized numbers on the 

labels.
• You can serialize any 2 numbers when 

used in combination with the Shift key.
9. Menu

Enables operating preferences 
(Language, Adjustment, etc.) for the 
P-touch to be set.

10. Escape
Cancels the current command and 
returns the display to the data entry 
screen or the previous step.

11. Clear
Clears all text entered, or all text and 
current label settings.

12. Cursor ( )
Moves the cursor in the direction of the 
arrow.

The default language is “Thai”.
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13. OK
Selects the displayed option. 

14. Letter 
• Use these keys to type letters or 

numbers.
• Uppercase letters and symbols can be 

entered using these keys in combination 
with the Caps or Shift key.

15. Backspace
Deletes the character to the left of the 
cursor. 

16. Shift
Use this key in combination with the letter 
and number keys to type uppercase 
letters or the symbols indicated on the 
number keys.

17. Caps
Turns Caps mode on and off.

18. Eng/Thai
Use to switch between English and Thai 
input.

19. Space
• Enters a blank space. 
• Returns a setting to the default value.

20. Symbol
Use this to select and enter a symbol from 
a list of available symbols.

21. Enter
• Enters a new line when entering text.
• Enters a new block when used in 

combination with the Shift key.
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Power Supply

AC Adapter
Use the AD-E001 (AC adapter) for this labelling system. The AD-18 or AD-24ES cannot be 
used. Connect the AC adapter directly to the P-touch.

Insert the plug on the AC adapter cord into the connector marked DC IN 12 V on the 
P-touch.

Insert the AC adapter plug into a standard electrical outlet.

Using the Rechargeable Li-ion Battery
Installing the Rechargeable Li-ion Battery

Open the rear cover by pressing the cover latch.

Power Supply

1

2

• Turn the P-touch off before disconnecting the AC adapter.
• Do not pull or bend the AC adapter cord.
• When power is disconnected for more than two minutes, all text and format settings will be 

cleared. Any text files stored in the memory will also be cleared.

To safeguard and backup the labelling system’s memory, when the AC adapter is unplugged it is 
recommended to have AA-size alkaline batteries (LR6) or Ni-MH rechargeable batteries (HR6) 
installed in the labelling system.

Cover latch
Rear cover

1
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Insert the rechargeable Li-ion battery into the battery 
compartment.

Confirm that the hooks on the edge of the rear cover are inserted correctly, and then 
reattach the cover.

Removing the Rechargeable Li-ion Battery
Remove the battery cover and the rechargeable Li-ion battery, and then reattach the battery 
cover.

Charging the Rechargeable Li-ion Battery
The rechargeable Li-ion battery can be charged while it is inserted in the labelling system. 
Perform the following procedure to charge the rechargeable Li-ion battery.

Make sure that the labelling system is turned off. If the labelling system is turned on, 
press the  (Power) button to turn it off.

Make sure that the rechargeable Li-ion battery is installed in the labelling system.

Use the AC adapter and AC power cord to connect the labelling 
system to an AC power outlet.
The LED next to the adapter connector turns on during charging, 
it goes off when the rechargeable Li-ion battery is fully charged. 
The battery level indicator on the display will fill three bars .

Stopping Rechargeable Li-ion Battery Charging
To stop the rechargeable Li-ion battery from charging, disconnect the AC adapter cord.

2

3

• Before using the rechargeable Li-ion battery, use the following procedure to charge it.
• Up to 360 minutes is needed to fully charge a rechargeable Li-ion battery.

1

2

3

Tips on Using the Rechargeable Li-ion Battery
• Charge the rechargeable Li-ion battery before use. Do not use it before it is charged.
• Charging the rechargeable Li-ion battery can take place in 5-35 °C environments. If the 

surrounding temperature is out of this range, the rechargeable Li-ion battery will not charge, 
and the battery indicator will remain lit.

• If the labelling system is used when both the rechargeable Li-ion battery is installed and the 
AC adapter is connected, the battery indicator may turn off and charging may stop even if the 
rechargeable Li-ion battery has not been fully charged.
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Power Supply

Rechargeable Li-ion Battery Characteristics
Understanding the properties of the rechargeable Li-ion battery will allow you to optimise its 
usage.
• Using or storing the rechargeable Li-ion battery in a location exposed to high or low temperatures 

may accelerate its deterioration. In particular, using a rechargeable Li-ion battery with a high 
charge (90% or more) in a location exposed to high temperatures will considerably accelerate 
battery deterioration.

• Using the labelling system while the rechargeable Li-ion battery is installed and charging may 
accelerate the battery’s deterioration. If using the labelling system when the rechargeable Li-ion 
battery is installed, disconnect the AC adapter.

• If the labelling system will not be used for longer than one month, remove the rechargeable 
Li-ion battery from the labelling system when its charge is 50% or less, and then store the battery 
in a cool place away from direct sunlight.

• If the rechargeable Li-ion battery will not be used for a long period of time, we recommend 
charging it every 6 months.

• During charging it is normal for the battery to feel warm to the touch.

Rechargeable Li-ion Battery Specifications
• Charging time: Approximately 6 hours when charged by a AC adapter (AD-E001)
• Nominal Voltage: DC 7.2 V
• Nominal Capacity: 1850 mAh
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Battery

After making sure that the power is off, remove the 
rear cover on the back of the labelling system. If the 
batteries are already in the labelling system, 
remove them.

Insert six new AA-size alkaline batteries (LR6), 
or fully charged Ni-MH rechargeable batteries 
(HR6), making sure that the positive (+) and 
negative (-) ends of the batteries match the 
positive (+) and negative (-) marks inside the 
battery compartment.
Users of alkaline batteries

23

Users of Ni-MH rechargeable batteries

Attach the rear cover by inserting the three hooks 
at the bottom into the slots on the labelling system, 
then pushing down firmly until it snaps into place.

Make sure that the power is turned off when 
replacing batteries.

1

Always replace all six batteries at the same 
time using brand new ones.

Always replace all six batteries at the same 
time with fully charged ones.

Visit us at http://solutions.brother.com/ for the 
latest information about recommended 
batteries.

2

3

Remove the batteries if you do not intend to use the P-touch for an extended period of time.
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Inserting a Tape Cassette

Tape cassettes of 3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm or 18 mm width can be used in your P-touch. 
Use Brother tape cassettes with the  mark.

Check that the end of the tape is not bent and that it passes 
through the tape guide. If the tape is not passed through, pass 
it through the tape guide as shown in the illustration.

After making sure that the power is off, open the rear cover. 
If there is already a tape cassette in the labelling system, 
remove it by pulling it straight up.

Insert the tape cassette into the tape 
compartment, with the end of the tape facing 
the labelling system’s tape exit slot, and press 
firmly until you hear a click.

Close the rear cover.

Inserting a Tape Cassette

If the new tape cassette has a cardboard stopper, be sure to remove the stopper 
before inserting the cassette.

End of tape

Tape guide

1

2

When inserting the tape cassette, make sure 
that the tape and ink ribbon do not catch on the 
print head.

Tape exit slot

3

4
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Press the Power key to turn the P-touch on.
Press the Power key again to turn the P-touch off.

Auto Power-Off Time

Feed function
The Feed function will feed 23 mm of blank tape.

Press the Shift key and then press the Preview key.

The message “Feeding Tape... Please Wait” appears while the tape is fed.

• Do not pull the label coming out of the tape exit slot. Doing so will cause the ink ribbon to 
be discharged with the tape.

• Store tape cassettes in a cool dark location, away from direct sunlight and high temperature, high 
humidity, or dusty locations. Use the tape cassette as quickly as possible after opening the sealed 
package.

Strong Adhesive Tape:
• For textured, rough, or slipping surface, we recommend using Strong Adhesive Tape.
• Although the instruction sheet included with the Strong Adhesive Tape cassette 

recommends cutting the tape with scissors, the tape cutter that this P-touch is equipped 
with is able to cut Strong Adhesive Tape.

Turning Power On/Off

• Your P-touch has a power saving feature which automatically turns itself off (under certain 
operating conditions) if no key is pressed for a period of time. See the Auto Power-Off Time 
table below for details.

• If the batteries are installed (or the P-touch is connected to an electrical outlet with the 
AC adapter), the previous session’s information is displayed when the power is turned on.

With AC adapter 5 minutes
With battery 5 minutes

Feeding Tape

• Do not pull the label coming out of the tape exit slot. Doing so will cause the ink ribbon to 
be discharged with the tape.

• Do not block the tape exit slot during printing or when feeding tape. Doing so will cause the tape 
to jam.

1
2
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LCD Display

LCD Contrast
You can change the contrast setting of the LCD display to one of five levels (+2, +1, 0, -1, -2) 
to make the screen easier to read. The default setting is “0”.

Press the Menu key to display the setup menu, select “Adjustment” using the  or  
key, and then press the OK or Enter key.

Select “LCD Contrast” using the  or  key and set the value using the  or  key.

Press the OK or Enter key.

Backlight
You can change the backlight setting either to ON or OFF.
The display is easier to see with the backlight ON. The default setting is “ON”.

Press the Menu key to display the Setup menu, select “Backlight” using the  or  key, 
and then press the OK or Enter key.

Select “ON” or “OFF” using the  or  key.

Press the OK or Enter key.

LCD Display

1

2
3

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Pressing the Space key on the contrast setting screen sets the contrast to the default value “0”.

1

2

3

• Power can be saved when the backlight is turned off.
• The backlight will automatically turn off after 10 seconds of inactivity, press any key to 

re-enable it. During printing, the backlight is disabled.
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Language

Press the Menu key to display the Setup menu, select “Language” using the  or  
key, and then press the OK or Enter key.

Select a language for menu commands and messages shown on the LCD display by 
using the  or  key. 
The language can be selected from Thai or English.

Press the OK or Enter key.

Unit

Press the Menu key to display the Setup menu, select “Unit” using the  or  key, 
and then press the OK or Enter key.

Select a unit for dimensions shown on the LCD display by using the  or  key.
Either “mm” or “inch” can be selected.

Press the OK or Enter key.

Setting Language and Unit

1

2

3

Press the Escape key to return to the previous step.

1

2

3

The default setting is “mm”.
Press the Escape key to return to the previous step.
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EDITING A LABEL

You can select six different types of labelling applications by 
pressing a label application key. The label application type you 
selected is shown in the LCD display.

GENERAL
Labels printed with this mode can be used for general purposes. In this 
mode you can specify Label Length and Orientation.
• Label Length: Auto, 25 - 300mm
• Orientation:  (Horizontal),  (Vertical)

FACEPLATE
Labels printed with this mode can be used to identify various faceplates. 
Block of text is evenly spaced on a single label. In this mode, you can 
specify Label Length, Orientation and # of Blocks.
• Label Length: 50mm, 25 - 300mm
• Orientation:  (Horizontal),  (Vertical)
• # of Blocks: 1, 1 - 5

Selecting a Labelling Application Type

1 2 3

Keys Type Usage
1 GENERAL Prints general purpose labels. (See page 26.)

Shift+1 FACEPLATE Prints faceplate labels. (See page 26.)

2 CABLE WRAP Prints labels that wrap around a cable and Heat Shrink 
Tube. (See page 27.)

Shift+2 CABLE FLAG Prints cable flag labels. (See page 27.)

3 PATCH PANEL Prints labels for a row of ports on a patch panel. 
(See page 28.)

Shift+3 PUNCH-DOWN 
BLOCK Prints punch-down block 2-line labels. (See page 28.)

• When you change or reset a labelling application type, the text typed in is automatically used 
in the new labelling application type except in the following cases:
- Changing from PUNCH-DOWN BLOCK is set to Horizontal or Backbone with sequenced text
- Changing to PUNCH-DOWN BLOCK with sequenced text set to Horizontal or Backbone

• When a labelling application type is changed, the text typed in is automatically moved to the 
new labelling application type by block units. Blank pages will be deleted but not the blocks.

• The new labelling application type is created for the text typed into to fit into each block.
• When the total number of blocks from the previous labelling application type cannot be divided 

into the total number of blocks in the new labelling application type, the difference is filled with 
empty blocks.

• When the total number of blocks from the previous labelling application type exceeds the total 
number of blocks in the new labelling application type, the excess blocks are deleted.

Vertical Setting cannot apply when Thai character is input.

ABCDE
Horizontal

Vertical

A B C D E

Vertical Setting cannot apply when Thai character is input.
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Selecting a Labelling Application Type

CABLE WRAP
Labels printed with this mode can be wrapped around a cable or wire. 
This mode is also used to print on Heat Shrink Tube. 
In Flexible ID, the text is rotated 90° counterclockwise and printed, 
you can also specify the Size, Text and Repeat (ON/OFF).

Flexible ID
• UOM: Cust Dia (Custom Diameter), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, 

Cust Len (Custom Length)
• Value: Depending on UOM
• Repeat: On, Off

Text: Type in single or multiple lines of data

Heat Shrink Tube
• Label length: Auto, 25 - 300mm

Text: Type in single or multiple lines of data

CABLE FLAG
Labels printed with this mode can be wrapped around a cable or wire, 
and both ends of the label stick together to form a flag. The text on flag 
labels is printed on both ends of the label, leaving a blank space in the 
middle that wraps around the cable. In this mode, you can specify 
Layout, Flag Length, Cable Diameter and Orientation.
• Layout: AA|AA (The same text is printed on each block.), 

AA|BB (Two different texts are printed on each block.)
• Flag Length: 30mm, 15 - 200mm
• Cable Diameter: 6mm, 3 - 90mm
• Orientation:  (Horizontal),  (Vertical)

When using Heat Shrink Tube:
• Press Cable Wrap key. The screen to select the type of tape is displayed. Select Heat 

Shrink Tube by using  or  key and then input text.
• Only the length of tape can be set when Heat Shrink Tube is selected. Margin setting is 

fixed to No Cut.

Horizontal Vertical

Flag
length

Cable
diameter

Flag
length

Flag
length

Cable
diameter

Flag
length

You can enter up to two bar codes when (AA|AA) is selected in flag layout.
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28 Selecting a Labelling Application Type

PATCH PANEL
Labels printed with this mode can be used to identify various types of 
panels. In this mode, you can specify Block Length, # of Blocks, 
Separator, Orientation, Reverse (ON/OFF) and Multipliers (ON/OFF).
• Block Length: 15mm, 5 - 300mm
• # of Blocks: 4, 1 - 50
• Separator: Tic, Dash, Line, Bold, Frame, None
• Orientation:  (Horizontal),  (Vertical)
• Reverse: Off, On
• Multipliers: Off, On

Adjust block spacing independently when “Multipliers” is set to “On”.
- Block #: 1, 1 - 50
- Multiplier: 1.0, 1.0 - 9.5 (increment by 0.1)

PUNCH-DOWN BLOCK
Labels printed with this mode can be used to identify a type of electrical connection often 
used in telephony. There are up two lines for each block on a single label and you can enter 
two lines for each block. In this mode, you can specify Module Width, Block Type, Sequence 
Type and Start Value.
• Module Width: 200mm, 50 - 300mm
• Block Type: 4 Pairs, 2 Pairs, 3 Pairs, 5 Pairs, Blank
• Sequence Type: None,  (Horizontal),  (Backbone)
• Start Value: ---, 1 - 99999

Block lengthBlock length Block length

• When Blank is selected in Block Type, Sequence Type is set to None. 
• When None is selected in Sequence Type, Start Value shows “---” and you cannot set 

a value.
• Horizontal or Backbone, however, allows you to set Start value from 1 to 99,999.
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Creating a Bar Code Label

Using the Bar Code function you can create labels with one dimensional bar codes for use 
with asset control tags, serial number labels, and even POS and stock control systems.
Selectable “Bar Codes” are listed in the Appendix. (See page 53.)

Setting Bar Code Parameters and Entering Bar Code Data

Press the Bar Code key.
The Bar Code Setup screen is displayed.

Select an attribute using the  or  key, and then set a value for that attribute using 
the  or  key.
- Protocol: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, 

UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
- Width: Small, Large
- Under #: On, Off
- Check Digit: Off, On

Check digit only available for Code39, I-2/5 and Codabar protocols.

Press the OK or Enter key to apply the settings.

Type in the bar code data.
Special characters can be entered in the bar code when using 
the CODE39, CODE128, CODABAR or GS1-128 protocols. 
When not using special characters, go to step 7.

Press the Symbol key. 
A list of characters available for the current protocol is displayed.

Select a character using the  or  key, then press the OK or 
Enter key to insert the character in the bar code data.

Creating a Bar Code Label

• The P-touch is not designed exclusively for creating bar code labels. Always check that bar code 
labels can be read by the bar code reader.

• For best results, print bar code labels in black ink on white tape. Some bar code readers may not 
be able to read bar code labels created using coloured tape or ink.

• Use the “Large” setting for “Width” whenever possible. Some bar code readers may not be able 
to read bar code labels created using the “Small” setting.

• Continuously printing a large number of labels with bar codes can overheat the print head, which 
may affect printing quality.

1

Up to five bar codes can be entered on a label.

2

Characters may not appear below the bar code even when “On” is selected for “Under #”, 
depending on the tape width being used, the number of lines entered, or the current character 
style settings.

3
New settings are NOT applied if you do not press the OK or Enter key.

4

5

6
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Press the OK or Enter key to insert the bar code in the label.
The bar code is displayed on the text entry screen.

Editing and Deleting a Bar Code
• To edit bar code parameters and bar code data, position the cursor beneath the bar code 

mark on the data entry screen and then open the Bar Code Setup screen. Refer to “Setting 
Bar Code Parameters and Entering Bar Code Data” on page 29.

• To delete a bar code from a label, position the cursor to the right of the bar code mark on 
the data entry screen and press the Backspace key.

To print labels refer to “LABEL PRINTING” on page 41.

7

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Press the Space key to set the selected attribute to the default value.
• Refer to the Bar Code Settings table for a list of all available settings.
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Entering a Serialize Label

Numerically serialized labels can be printed. You can set the increment and count for the 
series. In serialize mode, you can create a series of labels by incrementing one numeric 
character in the pattern. In advanced serialize mode, you can choose simultaneous or 
advanced. Simultaneous mode creates a series of labels by incrementing two different 
numbers at the same time. Advanced mode creates a series of labels by allowing you to 
select two sequences in the pattern and increment them consecutively.

Serialize

Enter text.

Example: Create a label “B010”, “C010”, “D010” from “A010” by 
using this function.

Press the Serialize key and the screen to specify the range is 
displayed.

Use the , ,  or  keys to position the cursor under the first 
character. Then position the cursor under the last character to be 
incremented. Press OK or Enter key.
Example: Select A and OK.

Select Increment and Count by using the  or  key and set the 
value by using the  or  key.
Example: When you want to increase the number by one four 
times, set Increment: 1, Count: 4.

Press the OK or Enter key to display the screen that you set.

Example: 

Entering a Serialize Label

1

12

3

14

• When you press the Serialize key, you can repeat the setting. 
After repeating the setting, the message “OK to overwrite the 
Data after This Position?” is shown. If it’s ok to overwrite, 
press OK key.

• You can select All/Current/Range when printing as there are 
multiple labels.

• To print labels refer to “LABEL PRINTING” on page 41.

15
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Advanced serialize
Simultaneous

Enter text.

Example: Create a label “B020”, “C030”, “D040” from “A010” by 
using this function.

Press the Shift key and then press the Serialize key. Select 
“Simultaneous” by using the  or  key and press the OK key.

Select the first character(s) that you want to increase by using the 
, ,  or  key and press the OK or Enter key twice.

Example: Select A.

Select the second character(s) that you want to increase by using 
the , ,  or  key and press the OK or Enter key twice.
Example: Select 1.

Select Increment and Count by using the  or  key and set the 
value by using the  or  key.
Example: When you want to increase the number by one four 
times, set Increment: 1, Count: 4.

Press the OK or Enter key to display the screen that you set.

Example: 

1

12

3

You cannot select the first character(s) as it is greyed out.

14

• When you press the Shift key and then press the Serialize 
key, you can repeat the setting. After repeating the setting, 
the message “OK to overwrite the Data after This Position?” 
is shown. If it’s ok to overwrite, press OK key.

• You can select All/Current/Range when printing as there are 
multiple labels.

• To print labels refer to “LABEL PRINTING” on page 41.

15

6
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Entering a Serialize Label

Advanced

Enter text.

Example: Create a label “1A-A02”, “1A-A03”, “1A-A04”, 
“1A-B01”, “1A-B02”, “1A-B03”, “1A-B04” from “1A-A01” 
by using this function.

Press the Shift key and then press the Serialize key. Select 
“Advanced” by using the  or  key and press the OK key.

Select the first character(s) that you want to increase by using 
the , ,  or  key and press the OK or Enter key twice.
Example: Select 1 of A01.

Select Increment and Count by using the  or  key and set the 
value by using the  or  key. Press OK or Enter key.
Example: When you want to increase the number by one four 
times, set Increment: 1, Count: 4.

Select the second number that you want to increase by using 
the , ,  or  key and press the OK or Enter key twice.
Example: Select A of A01.

Select Increment and Count by using the  or  key and set the 
value by using the  or  key.
Example: When you want to increase the number by one twice, 
set Increment: 1, Count: 2.

Press the OK or Enter key to display the screen that you set.

Example:

1

12

3

You cannot select the first character(s) as it is greyed out.

14

15

• When you press the Shift key and then press the Serialize 
key, you can repeat the setting. After repeating the setting, 
the message “OK to overwrite the Data after This Position?” 
is shown. If it’s ok to overwrite, press OK key.

• You can select All/Current/Range when printing as there are 
multiple labels.

• To print labels refer to “LABEL PRINTING” on page 41.

6

7
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Entering Text from the Keyboard
• The keyboard of your P-touch can be used in the same way as a standard computer 

keyboard.

Adding a New Line
• To end the current line of text and start a new line, press the Enter key. A return mark 

appears at the end of the line and the cursor moves to the start of the new line.

Adding a New Block
• When GENERAL is selected, you can create a new block up to five lines. To create a new 

block of text/lines to the right of your current text, press the Shift key and then press the 
Enter key. The cursor moves to the start of the new block. In other labelling application 
types, you can set the number of blocks when pressing a label application key. Some 
labelling application types are not required.

Moving the Cursor
• Press the , ,  or  key to move the cursor one space or line.
• To move the cursor to the beginning or end of the current line, press the Shift key and then 

press the  or  key.
• To move the cursor to the beginning of previous or next block, press the Shift key and then 

press the  or  key.

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Serialize mode can be also applied to bar code. A bar code is counted as a character.
• Alphanumeric and Thai numeral are available to the auto-numbering sequence.
• Serialize mode sequence can only contain a maximum of five characters.

• Letters and numbers increase as shown below:
0 1 ...9 0 ...
A B ...Z A ...
a b ...z a ...
A0 A1 ...A9 B0 ...

Spaces (shown as underscores “_” in the example below) can be used to adjust the spacing 
between characters or to control the number of digits that are printed.

_9 10 ...99 00 ...
_Z AA ...ZZ AA ...
1_9 2_0 ...9_9 0_0 ...

Entering and Editing Text

• Maximum number of lines
- 18 mm tape: 5 lines
- 12 mm tape: 3 lines
- 9 mm and 6 mm tape: 2 lines
- 3.5 mm tape: 1 line

• If you press the Enter key when five lines already exist, an error message is displayed.
• When PUNCH-DOWN BLOCK is selected, you can enter up to 2 lines.
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Entering Symbols

Inserting Text
• To insert additional text into an existing line of text, move the cursor to the character to the 

right of the position where you want to start inserting text and then enter the additional text. 
The new text is inserted to the left of the cursor.

Deleting Text
Deleting one character at a time

• To delete a character from an existing line of text, move the cursor to the character to the 
right of the position you want to start deleting text and then press the Backspace key. The 
character to the left of the cursor is deleted each time the Backspace key is pressed.

Deleting all text at once
Use the Clear key to delete all text at once.

Press the Clear key.
The Clear options are displayed.

Using the  or  key, select “Text Only” to delete all text while 
retaining the current format settings, or select “Text&Format” 
to delete all text and format settings.

Press the OK or Enter key.
All text is deleted. All format settings are also deleted 
if Text&Format was selected.

In addition to the symbols available on the keyboard, there are various symbols (including 
international and extended ASCII characters) available with the symbol function.
To enter a symbol, use the Symbol function (see below). 
Alternatively, press the Shift key and then press a key on the keyboard to enter the symbol 
printed on the selected key’s upper-right corner.
Selectable “Symbols” are listed in the Appendix. (See page 50.)

Entering Symbols Using the Symbol Function

Press the Symbol key.
A list of symbol categories and symbols in that category is displayed.

Select a symbol category (Punctuation, Mathematics, etc.) using the  or  key or by 
pressing the Symbol key repeatedly, and then press the OK or Enter key.

If you hold down the Backspace key, the characters left of the cursor are deleted continuously.

1

• Press the Escape key to return to the text entry screen, without 
erasing (or clearing) text or format.

• When Text&Format is selected, all the texts and fonts are 
cleared and back to GENERAL.

2

3

Entering Symbols

1

2
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Select a symbol using , ,  or  key and then press the OK or Enter key.
The selected symbol is inserted into the line of text.

Using Symbol History
You can create your personal category of symbols by using the Symbol History. The “History” 
will appear first when selecting the symbols to help you locate the desired symbols quickly.

Press the Menu key to display the Setup menu, and then select 
“Symbol History” using the  or  key.

Press the OK or Enter key to display the Symbol History screen, 
and then select “On” to create your personal category by using the 

 or  key.

Press the OK or Enter key to apply the setting.
The screen returns to the text entry screen.

Enter the symbol you wish to add to your History.

Press the Symbol key.
The “History” appears, including the symbol entered in step 4.

3

When selecting symbols:
• Press the Shift key and Symbol key to return to the previous page.
• Press the Symbol key to go to the next page.

Press the Escape key to return to the previous step.

1

2

3

Refer to “Entering Symbols Using the Symbol Function” on 
page 35 for detail.

4

5

• Up to 15 symbols can be added to the “History”. The oldest symbol will be deleted from the 
category when the symbols added to the “History” exceed 15 symbols.

• To stop using the Symbol History, select “Off” in the Symbol History screen.
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Setting Character Attributes

Setting Character Attributes by Label
Using the Style key, you can select a font and apply size, width, style, line, and alignment 
attributes. Selectable “Character Attribute” options are listed in the Appendix. (See page 51.)

Press the Style key.
The current settings are displayed.

Select an attribute using the  or  key, and then set a value for that attribute using 
the  or  key.

Press the OK or Enter key to apply the settings.

Setting Auto Fit Style
When “Size” is set to “Auto” and “Length” is set to a specific length, you can select the way 
of reducing the text size to fit within the label length.
When “Text Size” is selected, the total text size is modified to fit within the label.
When “Text Width” is selected, the text width will be reduced to the size of x 1/2 setting. 
(If further size reduction is required to fit the text into the selected label length, the total text 
size will be modified after reducing the text width to x 1/2 setting.)

Press the Menu key to display the Setup menu, Select “Auto Fit Style” using 
the or key, and then press the OK or Enter key. The Auto Fit Style screen 
is displayed.

Select the style using the  or  key.

Press the OK or Enter key to apply the setting.

Setting Character Attributes

1

2

3
New settings are NOT applied if you do not press the OK or Enter key.

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Press the Space key to set the selected attribute to the default value.
• Refer to the Setting Options table for a list of all available settings.
• Small characters may be difficult to read when certain styles are applied (e.g. Shadow + Italic).
• Depends on the labelling application type, you cannot change the value in Style setting. In that 

case,  is displayed on the preview in the right side of the screen.

1

2
3

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Press the Space key to set the style to the default setting (“Text Size”).
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You can select the frame of the label by using the Style key. Selectable “Frames” are listed 
in the Appendix. (See page 53.)

Press the Style key. The current settings are displayed.
Select an attribute using the  or  key, and then set a value 
for that attribute using the  or  key.

Select an attribute using the  or  key, and then you can select 
frame by using the  or  key.

Press the OK or Enter key to apply the settings.

Setting Frames

1

2

New settings are NOT applied if you do not press the OK or 
Enter key.

3

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Press the Space key to set the selected attribute to the default value.
• Refer to the Setting Options table for a list of all available settings.
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Setting Cut Options

The tape cutting options allow you to specify how the tape is fed and cut when printing labels. 
In particular, the “Chain” option greatly reduce the amount of wasted tape by using smaller 
margins and eliminating blank sections cut between labels. Depends on labelling application 
type, the setting value is fixed or limited.

Press the Style key to display the Label menu.

Select “Cut Option” using the  or  key, and then set the value 
by using the  or  key.

Press the OK or Enter key to apply the settings.

Tape Cutting Options

Setting Cut Options

1

2

3
New settings are NOT applied if you do not press the OK or Enter key.

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Refer to the Tape Cutting table for a list of all available settings.

Setting Description Example

Large 
Margin

• Each label is printed, leaving a margin of 24 mm 
on each end.

Small 
Margin

• A margin of 23 mm is fed before printing each 
label. The printed label has a margin of 4 mm 
before and after the text.

Chain

• Use this setting when printing several labels with 
minimum margins.

• A margin of 23 mm is printed first, and then each 
label is printed, leaving a margin of 4 mm before 
and after the text.

No Cut

• Use this setting when printing Heat Shrink Tube.
• Pressing the Shift key and then the Preview key 

feeds the last printed label and cuts it.

ABC

24 mm

24 mm

ABC

4 mm 4 mm

23 mm

ABC ABC

4 mm

ABC

4 mm

24 mm
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Selecting how tape is fed and cut
When printing, the message “Cut Tape or Press Enter to Continue” is displayed and goes 
into [cut pause mode]. Pressing the Tape cutter lever, you can cut the tape at the position 
you set in “Cut Option”. The details are as follows.

• : Stop here and goes into [cut pause mode].

• : Stop here and finish printing.

• : Stop here and goes into [tape feed mode].

• When using Heat Shrink Tube, set labelling application type to “Cable Wrap” and select 
“Heat-shrink Tube”. In this case, cut option if fixed to “No Cut”. After printing, remove 
the Heat shrink Tube cassette from the labelling system and use scissors to cut the tape.

• After printing, remove the Fabric Iron On tape cassette from the labelling system and use 
scissors to cut the tape.

Small Margin Chain

Large Margin No Cut

When the cut option is set to No Cut or Chain, it stops in the middle of printing area after the last 
label is printed. After “OK to Feed?” is displayed, press OK to feed tape. Press Escape to return 
to the entering text mode.
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Label Preview

LABEL PRINTING

You can preview the current page and check the layout before printing.

Press the Preview key.
An image of the label is displayed on the screen.
The length of the label is shown in the lower-right corner of the screen.
Press the  or  key to scroll the preview to the left or right.
Press the  or  key to change the preview magnification.

Labels can be printed once text entry and formatting is complete.

Printing a single page
Press Print key to start printing.

Printing a range of page
When there are multiple labels, you can specify the range of labels to print.

Press the Print key. The screen where you specify the range is displayed.

Select  “All”, “Current” or “Range” by using  or  key. If you select “All” or “Current”, 
go to step 4. If you select “Range”, press the OK or Enter key.

Specify the first page and the last page.

Press the OK or Enter key to print.

Label Preview

• Press the Escape, OK or Enter key to return to the text entry screen.
• To scroll the preview to the left or right end, press the Shift key and then press the  or  key.
• To print the label directly from the preview screen, press the Print key or open the print options 

screen and select a print option. Refer to “Printing a Label” below for details.
• The print preview is a generated image of the label, and may differ from the actual label when printed.

Printing a Label

• Do not pull the label coming out of the tape exit slot. Doing so will cause the ink ribbon to 
be discharged with the tape, making the tape no longer usable.

• Do not block the tape exit slot during printing or when feeding tape. Doing so will cause the tape to jam.
• Be sure to check that there is enough tape remaining when printing several labels 

continuously. If tape is running low, set fewer copies, print labels one at a time, 
or replace the tape cassette.

• Striped tape indicates the end of the tape cassette. If this appears during printing, 
press the Power key to turn the P-touch off. Attempting to print with an empty 
tape cassette may damage the labelling system.

1
2

3
Blank labels are not printed.

4



LABEL PRINTING

42 Attaching Labels

Printing Multiple Copies
Using this function you can print up to 50 copies of the same label.

Make sure that the appropriate tape cassette is inserted and ready for printing.

Press the Shift key and then press the Print key to display the Copies screen. Then 
select the number of copies to be printed using the  or  key.

Press the OK or Enter key. “Printing...Copies” is displayed while 
the labels are being printed.

If necessary, trim the printed label to the desired shape and length using scissors.

Peel the backing from the label.

Position the label and then press firmly from top to bottom with your finger to attach 
the label.

1
2

Hold down the  or  key to change the number of copies faster.

3

• Press the Escape key to return to the previous step.
• The figures shown on the screen during printing indicate the “count / number of copies set”.
• Pressing the Space key when setting the number of copies resets the value to 1, the default.
• When the message “Cut Tape or Press Enter to Continue” is displayed, select one. For details, 

see “Selecting how tape is fed and cut” on page 40.

Attaching Labels

1
2

3

• The backing of some types of tapes may be pre-cut to make it easier to peel the backing. 
To remove the backing, simply fold the label lengthwise with the text facing inward, to expose 
the inside edges of the backing. Next, peel off the backing one piece at a time.

• Labels may be difficult to attach to surfaces that are wet, dirty, or uneven. The labels may peel 
off easily from these surfaces.

• Be sure to read the instructions provided with Fabric Iron-On Tapes, Strong Adhesive Tapes or 
other special tapes, and observe all precautions noted in the instructions.

• Please use scissors to cut Heat Shrink Tube.
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Storing a Label into Memory

USING THE FILE MEMORY
You can store up to 50 of your most frequently used labels in the file memory. Each label is 
stored as a file, allowing you to quickly and easily recall your label when needed again.

After entering the text and formatting the label, press the File key to display the File 
screen.

Select “Save” using the  or  key.

Press the OK or Enter key. A file number is displayed.
A label text is also displayed if a label is already stored in that file number.

Select a file number using the  or  key, and then press the OK or Enter key to save 
the label under the selected file number.
The file is saved and the screen returns to the text entry screen.

Press the File key to display the File screen.

Select “Open” using the  or  key.

Press the OK or Enter key. The file number of a stored label is displayed.
The label text is also displayed to identify the label.

Select a file number using the  or  key, and then press the OK or Enter key to open 
the selected file. The file is opened and displayed on the text entry screen.

When the file memory is full, each time you save a file you will need to overwrite one of your 
stored files.

Storing a Label into Memory

1

2
3

4

If you try to store a label when there is already a label stored to that number, a message 
“Overwrite?” will appear. Press the OK key to save your new label. Press the Escape key 
to cancel.

• Press the Escape key to return to the previous step.
• Up to 200 characters can be saved in one file. However, the number of characters can be less 

depending upon the design such as using bar codes.

Opening a Stored Label File

1
2
3

4

Press the Escape key to return to the previous step.
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Press the File key to display the File screen.

Select “Print” using the  or  key.

Press the OK or Enter key.
The file number of a stored label is displayed.
The label text is also displayed to identify the label.

Select a file number using the  or  key, and then press the Print, OK or Enter key.
• Printing a single page:

A single page data is printed immediately.
• Printing a range of page:

The screen you can specify the range is displayed. Select  “All” or “Range” by using 
the  or  key.

Press OK or Enter key to print.

Press the File key to display the File screen.

Select “Delete” using the  or  key.

Press the OK or Enter key.
The file number of a stored label is displayed.
The label text is also displayed to identify the label.

Select a file number using the  or  key, and then press the OK or Enter key.
The message “Delete?” is displayed.

Press the OK or Enter key to delete the file.
The file is deleted and the screen returns to the text entry screen.

Printing a Stored Label File

1
2
3

4

If you select “Range”, specify the first page and the last page.

5

• Step 5 is not needed when printing a single page.
• Press the Escape key to return to the previous step.
• The message “No Text!” is displayed when you try to print a file with no text.
• When the message “Cut Tape or Press Enter to Continue” is displayed, select one. For details, 

see “Selecting how tape is fed and cut” on page 40.

Deleting a Stored Label File

1
2
3

4

5

Press the Escape key to cancel deleting the file and return to the previous screen.
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RESETTING & MAINTAINING YOUR P-TOUCH

You can  reset the internal memory of your P-touch when you want to clear all saved label 
files, or in the event the P-touch is not operating correctly.

Resetting the data to factory settings 
Turn off the labelling system. Press and hold down the Shift and R keys. While holding down 
the Shift and R keys, press the Power key once and then release the Shift and R keys.

Your P-touch should be cleaned on a regular basis to maintain its performance and life span.

Cleaning the Unit
Wipe any dust and marks from the main unit using a soft, dry cloth.
Use a slightly dampened cloth on difficult to remove marks.

Cleaning the Print Head
Streaks or poor quality characters on printed labels generally 
indicates that the print head is dirty. Clean the print head using a 
cotton swab or the optional print head cleaning cassette (TZe-CL4).

Cleaning the Tape Cutter
Tape adhesive can build up on the cutter blade after repeated use, 
taking the edge off the blade which may result in the tape jamming 
in the cutter.

Resetting the P-touch

• Release the Power key before releasing the other key.
• All text, format settings, option settings and stored label files are cleared when you reset the 

P-touch. Language and unit settings will also be cleared.

Maintenance

Always remove the batteries and disconnect the AC adapter before cleaning the P-touch.

Do not use paint thinner, benzene, alcohol or any other organic solvent. These may deform the 
case or damage the appearance of your P-touch.

• Do not touch the print head directly with your bare hands.
• Refer to the instructions provided with the print head cleaning 

cassette for directions on how to use it.

• About once every year, wipe the cutter blade using a cotton swab 
moistened with isopropyl alcohol (rubbing alcohol).

• Do not touch the cutter blade directly with your bare hands.

Print head
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What to do when...

Problem Solution
The screen ’locks’, or 
the P-touch does not 
respond normally.

Refer to “Resetting the P-touch” on page 45 and reset the 
internal memory to the initial settings. If resetting the P-touch 
does not solve the problem, disconnect the AC adapter and 
remove the batteries for more than 10 minutes.

The display remains 
blank after turning on 
the power.

Check that the batteries are correctly installed and that the 
AC adapter designed exclusively for your P-touch (provided) is 
correctly connected. Check that the rechargeable Li-ion battery 
is fully charged.

The LCD messages are 
displayed in a foreign 
language.

Refer to “Setting Language and Unit” on page 25 to select your 
desired language.

The label is not printed 
after pressing the Print 
key.

• Check that text has been entered and that the tape cassette is 
installed correctly with sufficient tape remaining. 

• If the tape is bent, cut off the bent section and thread the tape 
through the tape exit slot. 

• If the tape is jammed, remove the tape cassette and then pull 
out the jammed tape and cut it. Check that the end of the tape 
passes through the tape guide before reinstalling the tape 
cassette.

The label is not printed 
correctly.

• Remove the tape cassette and reinstall it, pressing it firmly until 
it clicks into place.

• If the print head is dirty, clean it with a cotton swab or optional 
print head cleaning cassette (TZe-CL4).

The ink ribbon is 
separated from the 
ink roller.

If the ink ribbon is broken, replace the 
tape cassette. If not, leave the tape 
uncut and remove the tape cassette, 
then wind the loose ink ribbon onto the 
spool as shown in the figure.

The P-touch stops 
while printing a label.

• Replace the tape cassette if striped tape is visible, as this 
indicates that you have reached the end of the tape.

• Replace all batteries or connect the AC adapter directly to the 
P-touch.

Label files saved 
previously are now 
empty.

All files stored in the internal memory are deleted if the batteries 
are weak or the AC adapter was disconnected.

A tape jam which 
cannot be cleared 
keeps occuring.

Please contact Brother customer service.

Spool
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Error Messages

When an error message appears on the display, follow the directions provided below.

Error Messages

Message Cause/Remedy
Wrong Type
Of Adapter 
Connected!

An incompatible AC adapter is connected.
Use an appropriate AC adapter.

Low Battery! The installed batteries are getting weak.
Replace Battery! The installed batteries are about to run out.
Recharge 
Li-ion Battery!

The battery is low. Please charge the lithium-ion battery.

Li-ion is damaged
Use other
power source!

The Li-ion is damaged. Please use an AC adapter or an other battery.

Unit Cooling
Wait XX min.
before restart!

High temperature error.

Cutter Error! The tape cutter has been closed when you tried to print or feed tape. Turn 
the P-touch off and then on again before continuing. When tape is tangled 
in the cutter, remove the tape.

Insert Tape 
Cassette!

There is no tape cassette installed when you try to print or preview a label, 
or feed tape. Install a tape cassette before continuing.

Text Full! The maximum number of characters have already been entered. Edit the 
text and use fewer characters.

No Text! There is no text, symbols or bar code data entered when you try to print or 
preview a label. Enter data before continuing.

Incorrect 
Value!

The value entered for setting the tape length. Enter a valid value for the 
setting.

Line Limit! 
Max 5 Lines

There are already five lines of text when you press the Enter key. Limit the 
number of lines to five.

Tape Width 
Limit! 
Max 3 Lines

There are more than three lines of text when you press the Print or Preview 
key while using 12 mm tape. Limit the number of lines to three, or replace 
with a larger width tape cassette.

Tape Width 
Limit! 
Max 2 Lines

There are more than two lines of text when you press the Print or Preview 
key while using 9 or 6 mm tape. Limit the number of lines to two, or replace 
with a larger width tape cassette.

Tape Width 
Limit! 
Max 1 Line

There is more than one line of text when you press the Print or Preview key 
while using 3.5 mm tape. Limit the number of lines to one, or replace with 
a larger width tape cassette.

Block Limit! 
Max 5 Blocks

There are already five blocks of text. Limit the number of blocks to five.

Length Limit! The length of the label to be printed using the text entered is longer than 
1 m. Edit the text so that the length of the label is less than 1 m.

Text 
Too Long!

The length of the label to be printed using the text entered is longer than 
the length setting. Edit the text to fit within the set length or change the 
length setting.
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Memory Full! There is not enough internal memory available when you try to save a label 
file. Delete any unnecessary files to make more memory available for the 
new label file.

Check # of 
Digits 
Entered!

The number of digits entered in the bar code data does not match the 
number of digits set in the bar code parameters. Enter the correct number 
of digits.

Input A,B,C or D 
At Start&End!

The bar code data entered does not have the required start/stop code 
(A, B, C, or D required at the beginning and end of the bar code data for 
the CODABAR protocol). Enter the bar code data correctly.

Maximum Of 
5 Bar Codes 
Per Label!

There are already five bar codes entered in the text data when you try to 
enter a new bar code. You can only use up to five bar codes in each label. 
You can enter up to two bar codes when (AA|AA) is selected in flag layout.

Text 
Too High!

The text size is too large. Select a different size option.

Installed tape
is not compatible
with this machine!

Installed tape is incompatible with this labelling system. Use compatible 
tape.

System Error XX Please contact Brother customer service.
Select Other
Cut Option!

The tape length set using the tape length setting is shorter than the total 
length of the left and right margins applied for the “Large Margin” cutting 
option. You have to select a different cutting option.

Line Limit! 
Max 100 Lines
per Label

Exceeds max. You can enter up to 100 lines in the whole page and blocks.

Block Function
is Not Allowed! 

In this setting, you cannot add or delete blocks.

Line Limit!
Max 2 Lines

PUNCH-DOWN BLOCK layout allows to print up to 2 lines / block.

This Function
Requires 9mm
or Wider Tape!

PUNCH-DOWN BLOCK layout must use 9mm or wider tape cassettes.

Sequence Type
Must be None
When Editing!

Texts cannot be edited when you set Sequence Type in PUNCH-DOWN 
BLOCK to Horizontal or Backbone.

Cassette Type
Does Not Match.
Continue?

For example, Heat Shrink Tube cartridge is detected but Heat Shrink Tube 
mode is not selected, or Heat Shrink Tube mode is selected but the Heat 
Shrink Tube cartridge is not inserted into the P-touch labelling system.

No VRT OK? Vertical printing is impossible if entry was included in Thai characters.

Message Cause/Remedy
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Main Unit

Specifications

Item Specification
Display

Character display 16 characters x 2 guidance and 2 lines text
(128 x 56 dot)

Screen contrast 5 levels (+2, +1, 0, -1, -2)
Printing

Print method Thermal Transfer
Print head 112 dot / 180 dpi
Print height 15.8 mm max. (when using 18 mm tape)*1

Print speed Approx. 20 mm / sec.
Tape/Tube cassette Standard TZe tape cassette 

(3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm widths)
Brother HSe tube cassette 
(5.8 mm, 8.8 mm, 11.7 mm, 17.7 mm widths)

No. of lines 18 mm tape: 1 - 5 lines;
12 mm tape: 1 - 3 lines; 9 mm tape: 1 - 2 lines;
6 mm tape: 1 - 2 lines; 3.5 mm tape: 1 line

Cut option Large Margin, Small Margin, Chain, No cut
Memory

Memory buffer size Maximum 2400 characters
File storage Maximum 50 files

Power Supply
Power supply Six “AA” alkaline batteries (LR6)*2, Six “AA” Ni-MH rechargeable 

batteries (HR6)*2, *3, Li-ion Battery (BA-E001), AC adapter 
(AD-E001)

Auto Power-off Battery: 5 min. AC adapter: 5 min
Size

Dimensions Approx. 134 mm (W) x 221 mm (D) x 69 mm (H)
Weight Approx. 750g (without tape cassette and batteries)

Other
Operating 
temperature / humidity

10-35 °C / 20-80% humidity (without condensation)
Maximum wet bulb temperature: 27 °C

*1 Actual character size may be smaller than maximum print height.
*2 Not included.
*3 Visit us at http://solutions.brother.com/ for the latest information about the recommended batteries.
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Symbols

Category Symbols

Punctuation

Datacom

Audio/Visual

Electrical

Arrows

Safety

Prohibited

Brackets

Mathematics

Greek

Super/
subscript

Bullets

Currency

Misc.

The symbols shown in the table may look slightly different on the labelling system LCD and when 
printed.
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Character Attribute

Bar Code Settings Table

Character Attribute

Attribute Value Result Value Result

Font

LGO
(Letter 
Gothic)

ATL
(Atlanta)

HEL
(Helsinki)

ADM
(Adams)

BRU
(Brussels)

SOF
(Sofia)

LA
(Los 

Angeles)

Size

Auto

When Auto is selected, 
the text is automatically 
adjusted to print in the 
largest size available for 
each tape width.

42 pt

36 pt 12 pt

24 pt 9 pt

18 pt 6 pt

Width
x 2 x 2/3

x 1 x 1/2

Style

Normal ITL
(Italic)

BLD
(Bold)

I+BLD
(Italic Bold)

OUT
(Outline)

I+OUT
(Italic 

Outline)

SHD
(Shadow)

 I+SHD
(Italic 

Shadow)

SLD
(Solid)

I+SLD
(Italic 
Solid)
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 Line
Off UND

(Underline)

STR
(Strikeout)

Align
(Alignment)

Left Right

Center Just
(Justify)

• The actual printed font size depends on the tape width, number of characters and number of 
input lines. Once characters reach a minimum size, the selected font will default to a custom font 
which is based on the Helsinki style. This allows labels to print using the smallest text possible 
on narrow or multi-line labels.

• All 6 point text is printed in Helsinki except in default setting.
• When printing labels that contain both alphanumeric characters or symbols and Thai characters, 

the size of the alphanumeric characters or symbols will automatically be decreased to match the 
size of the Thai characters. If multiple labels are printed, the font size will be decreased for all 
labels if some editing labels contain Thai characters.

Attribute Value Result Value Result
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Frames

Bar Code Settings Table

Frames

Attribute Value Result Value Result

Frame

Off 4

1 5

2 6

3 7

Length
The length of the label can be set within the range 25 - 300 mm. When Auto 
is selected, the length of the label is automatically adjusted based on the 
amount of text entered.

Bar Codes

Attribute Value

Protocol CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, 
GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR

Width
Small
Large

Under#
(characters printed 

below bar code)

On

Off

C.Digit
(check digit)

Off
On

(only available for the CODE39, I-2/5 
and CODABAR protocols)
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Special Character List
CODE39 CODABAR

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Special Character Special Character

(SPACE)

Special Character Special Character Special Character
(SPACE) DC3

DC4
NAK
SYN

NUL ETB
CAN

SOH EM
STX SUB
ETX ESC
EOT
ENQ FS
ACK
BEL GS
BS
HT RS
LF
VT US
FF DEL
CR FNC3
SO FNC2
SI FNC4

DLE FNC1
DC1
DC2
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