
โปรดอา่นคูม่อืนี�กอ่นการใชง้านเครื�อง P-touch ของคณุ 
โปรดเก็บคูม่อืนี�ไวใ้นบรเิวณที�หยบิไดง้า่ยเพื�อใชอ้า้งองิในอนาคต
โปรดไปที� support.brother.com เพื�อรบัการสนบัสนนุทางดา้นผลติภณัฑ ์และคาํถามคาํตอบ
ที�พบบอ่ย (FAQ)
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บทนํา
ขอขอบคณุสําหรับการซือ้เครือ่ง P-touch รุน่ E550W
เครือ่ง E550W ใหมข่องคณุเป็นเครือ่งทีใ่ชง้านงา่ย และประกอบดว้ยคณุลักษณะมากมายทีส่ามารถ
ผลติป้ายฉลากทีม่คีณุภาพสงูและสวยงามดเูป็นมอือาชพี
คูม่อืนี้ประกอบดว้ยขอ้ควรระวังและวธิกีารพืน้ฐานตา่งๆ สําหรับการใชเ้ครือ่ง P-touch นี้ กรณุาอา่นคูม่อื
นี้ดว้ยความละเอยีดรอบคอบกอ่นการใชง้านและใหเ้ก็บไวใ้นทีท่ีส่ะดวกสําหรับการอา้งองิในอนาคต

คูม่อืดังตอ่ไปนี้มสํีาหรับเครือ่ง P-touch นี ้สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืฉบับลา่สดุไดจ้าก เว็บไซตช์ว่ย
เหลอืการใชง้านบราเดอร ์ที ่support.brother.com 

คูม่อืการต ัง้คา่ดว่น (คูม่อืนี)้
คูม่อืใหข้อ้มลูทีค่ณุควรอา่นกอ่นการใชเ้ครือ่ง P-touch เชน่ การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

คูม่อืผูใ้ช ้(คูม่อืในรปูแบบ PDF ใน CD-ROM ทีใ่หม้า)
คูม่อืใหข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่ง P-touch พรอ้มดว้ยรายละเอยีดเคล็ดลับการแกไ้ขปัญหา

คูม่อืผูใ้ชเ้ครอืขา่ยสําหรบั E550W
คูม่อืนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่เครอืขา่ย สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืฉบับลา่สดุไดจ้าก เว็บไซตช์ว่ย
เหลอืการใชง้านบราเดอร ์ที ่support.brother.com 

P-touch Editor
P-touch Transfer Manager
P-touch Update Software
โปรดด ู"การใช ้P-touch Software" ในหนา้ 41 สําหรับรายละเอยีด

Brother มแีอพพลเิคชัน่มากมายสําหรับใชก้บัเครือ่ง P-touch ซึง่รวมถงึแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ยใหค้ณุ
สัง่พมิพไ์ดโ้ดยตรงจาก Apple iPhone, iPad, และ iPod touch หรอื สมารท์โฟนระบบ Android™ 
และแอพพลเิคชัน่ต่า่งๆ นี้ ยังชว่ยใหค้ณุถา่ยโอนขอ้มลู เชน่ แมแ่บบ สญัลักษณ์ และฐานข ้อ่มลูตา่งๆ 
ทีส่รา้งขึน้โดยคอมพวิเตอรไ์ปยังเครือ่ง P-touch ของคณุโดยผา่นระบบไรส้าย
สามารถดาวนโ์หลดแอพลเิคชัน่ของ Brother ดังตอ่ไปนี้ฟร ีไดจ้าก App Store หรอื Google Play

มชีดุซอฟตแ์วรก์ารพัฒนา (software development kit หรอื SDK) อยู ่เยีย่มชม Brother Developer 
Center (www.brother.com/product/dev/index.htm)

มคีูม่อื

แอพพลเิคช ัน่ทีม่เีพือ่ใชง้านกบัคอมพวิเตอร์

แอพพลเิคช ัน่ทีม่เีพือ่ใชง้านกบัอปุกรณ์เคลือ่นที่

ชุดซอฟตแ์วรก์ารพฒันา

http://support.brother.com/
http://www.brother.com/product/dev/index.htm
http://support.brother.com/
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ขอ้กําหนดการกํากบัดแูลของอปุกรณ์ไรส้าย
อปุกรณ์ดา้นการสือ่สารนีเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทางเทคนคิของ NTC

เครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาต

MonotypeTM
Monotype คอื เครือ่งหมายการคา้ของ Monotype Imaging Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสํานักสทิธบัิตรและ
เครือ่งหมายการคา้แหง่สหรัฐอเมรกิา และอาจมกีารจดทะเบยีนในบางเขตอํานาจศาล

Ascender UniTM
Ascender Uni คอื เครือ่งหมายการคา้ของ Monotype Imaging Inc. และอาจจะมกีารจดทะเบยีนใน
สํานักสทิธบัิตรและเครือ่งหมายการคา้แหง่สหรัฐอเมรกิา และอาจมกีารจดทะเบยีนในบางเขตอํานาจ
ศาล

Utah OTS ThaiTM
Utah OTS Thai คอื เครือ่งหมายการคา้ของ Monotype Imaging Inc. และอาจจะมกีารจดทะเบยีนใน
สํานักสทิธบัิตรและเครือ่งหมายการคา้แหง่สหรัฐอเมรกิา และอาจมกีารจดทะเบยีนในบางเขตอํานาจ
ศาล

ขอ้ควรระวงั
เสีย่งตอ่การระเบดิหากเปลีย่นแบตเตอรีผ่ดิประเภท
โปรดทิง้แบตเตอรีต่ามวธิทีีร่ะบไุวใ้นคําแนะนําฉบับนี้
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การเรยีบเรยีงและเผยแพรข่อ้มลู
ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ Brother Industries, Ltd. คูม่อืนีเ้รยีบเรยีงและเผยแพรเ่พือ่ใหค้รอบคลมุราย
ละเอยีดและสว่นประกอบทางเทคนคิของผลติภัณฑ์
เนื้อหาในคูม่อืนี้และรายละเอยีดทางเทคนคิของผลติภัณฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ได ้
คูม่อืนี้อาจจะไมแ่สดงคณุลักษณะทีไ่ดรั้บการอพัเดต หากมรีะบบปฏบัิตกิารเวอรช์ัน่ใหมข่อง E550W 
ดังนัน้ คณุจะพบวา่ระบบปฏบัิตกิารใหมแ่ละเนือ้หาในคูม่อืนี้อาจแตกตา่งกนัออกไป
ชือ่ทางการคา้และชือ่ผลติภัณฑข์องบรษัิทตา่งๆ ทีป่รากฏอยูใ่นผลติภัณฑข์อง Brother เอกสารทีเ่กีย่ว
ขอ้ง และวัสดอุืน่ๆ เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิทเหลา่นัน้

เครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิ์
Microsoft Windows Vista Windows Server และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนหรอื
เครือ่งหมายการคา้ของ Microsoft Corp. ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad และ iPod เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. 
ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่
ชือ่ซอฟตแ์วรห์รอืผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ทีใ่ชใ้นเอกสารนี้เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จด
ทะเบยีนของบรษัิทผูพั้ฒนา
Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance
ชือ่ซอฟตแ์วรข์องแตล่ะบรษัิททีก่ลา่วถงึในคูม่อืนี้มขีอ้ตกลงสทิธิใ์ชง้านซอฟตแ์วรเ์ฉพาะสําหรับซอฟต์
แวรก์รรมสทิธิแ์ตล่ะตัว
ชือ่ทางการคา้และชือ่ผลติภัณฑข์องบรษัิทตา่งๆ ทีป่รากฏอยูใ่นผลติภัณฑข์อง Brother เอกสารทีเ่กีย่ว
ขอ้ง และวัสดอุืน่ๆ เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิทเหลา่นัน้

ขอ้สงัเกตการมอบลขิสทิธิแ์กไ้ขขอ้มลูโปรแกรม 
ผลติภัณฑน์ี้สามารถแกไ้ขขอ้มลูโปรแกรมไดด้ว้ย
หากตอ้งการดขูอ้สงัเกตการมอบลขิสทิธิแ์กไ้ขขอ้มลูโปรแกรม โปรดไปทีตั่วเลอืกการดาวนโ์หลดคูม่อื
ในโฮมเพจของ เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร ์สําหรับรุน่ของคณุที ่support.brother.com 

http://support.brother.com/
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ขอ้สงัเกตทีสํ่าคัญอธบิายไวโ้ดยการใชส้ญัลักษณ์ตา่งๆ เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บและความเสยีหาย
สญัลักษณ์และความหมายตา่งๆ มดัีงตอ่ไปนี้: 

สญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้มดัีงนี้:

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั

อนัตราย
แสดงวา่อาจจะมอีนัตรายในกรณีทีใ่ชง้านผลติภัณฑโ์ดยไมป่ฏบัิตติาม
คําเตอืนและคําแนะนํา ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บ
รา้ยแรงได ้

คาํเตอืน แสดงวา่อาจจะมสีถานการณ์ทีป็่นอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผล
ใหเ้กดิการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บอยา่งรา้ยแรงได ้

ขอ้ควรระวงั แสดงวา่อาจจะมสีถานการณ์ทีป็่นอนัตรายซึง่หากไมห่ลกีเลีย่งอาจสง่ผล
ใหเ้กดิการบาดเจ็บอยา่งรา้ยแรงเล็กนอ้ยหรอืปานกลางได ้

แสดงการกระทําทีห่า้มทํา แสดงวา่หา้มแยกชิน้สว่น

แสดงวา่หา้มใหส้มัผัสถกูน้ํา แสดงชิน้สว่นของเครือ่งทีไ่มค่วรสมัผัส

แสดงการกระทําทีต่อ้งทํา แสดงวา่คณุควรจะถอดปลั๊กเครือ่งพมิพ์

แสดงความเสีย่งของการเกดิเพลงิไหมใ้น
บางกรณี

แสดงความเป็นไปไดข้องการเกดิไฟฟ้า
ชอ็ต
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อนัตราย
 แบตเตอรีช่ารต์ได้
อา่นขอ้ควรระวังสําหรับ แบตเตอรีช่ารต์ได ้(ตอ่ไปนี้เรยีกวา่ "แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได"้) ดังตอ่ไปนี้
อยา่งละเอยีด หากไมป่ฏบัิตติามขอ้ควรระวังเหลา่นี ้ความรอ้นเกนิขนาด การร่ัวไหลของของเหลว 
หรอืรอยแตกของแบตเตอรีอ่าจใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร การระเบดิ ควัน ไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต การบาด
เจ็บตอ่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืความเสยีหายตอ่ผลติภัณฑห์รอืทรัพยส์นิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดต้ามวัตถุ
ประสงคข์องแบตเตอรีเ่ทา่นัน้ เครือ่ง 
P-touch และแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดนั้น้
ออกแบบมาใหทํ้างานร่วมกนัเป็นชดุเทา่นัน้ 
หา้มเสยีบแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดเ้ขา้ไป
ยังเครือ่ง P-touch อืน่ๆ หรอืเสยีบแบตเตอรี่
แบบชารจ์ซ้ําไดอ้ืน่ไปยังเครือ่ง P-touch 
มฉิะนัน้ อาจเกดิไฟไหมห้รอืเสยีหายได ้
เพือ่ชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้ใหเ้สยีบ
เขา้ไปยังเครือ่ง P-touch จากนัน้ใหใ้ช ้
อะเเดปเตอร ์AC ทีอ่อกแบบมาเพือ่เครือ่ง 
P-touch นี้
หา้มชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดใ้กลไ้ฟ
หรอืแสงอาทติยโ์ดยตรง การทําเชน่นีอ้าจจะ
เปิดใชง้านการป้องกันวงจร ซึง่ออกแบบมา
เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากความรอ้นสงู หาก
วงจรปกป้องเริม่ทํางาน จะทําใหก้ารชารจ์
หยดุทํางาน หากวงจรปกป้องทํางานลม้
เหลวจะทําใหก้ารชารจ์มแีรงดันไฟฟ้าหรอื
กระแสไฟฟ้าสงูเกนิไป หรอือาจมปีฏกิริยิา
ทางเคมทีีผ่ดิปกตภิายในแบตเตอรี่
เมือ่ทําการชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้
ใหใ้ชเ้ครือ่งชารจ์เเบตเตอรีท่ีอ่อกแบบมา
เป็นพเิศษสําหรับแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้
เทา่นัน้
หา้มใหส้ายไฟหรอืวัสดทุีเ่ป็นโลหะอืน่เขา้
ใกลจ้นสมัผัสขัว้ปลายสายไฟของแบตเตอรี่
แบบชารจ์ซ้ําได ้หา้มพกพาและเก็บ
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดก้บัวัตถทุีเ่ป็นโลหะ 
เชน่ สรอ้ยคอ หรอืกิ๊บตดิผม การทําเชน่นี้
อาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร และทําใหวั้ตถุ
ทีเ่ป็นโลหะ เชน่ สายไฟ สรอ้ยคอ หรอืกิ๊บ
ตดิผมรอ้นเกนิไป

หา้มใชห้รอืปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ํา
ไดอ้ยูใ่กลเ้ปลวไฟ เครือ่งทําความรอ้น หรอื
บรเิวณอืน่ๆ ทีม่อีณุหภมูสิงูๆ (สงูกวา่ 80 °C)
หา้มใหแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดเ้ขา้ใกล ้
จนสมัผัสกบัหรอืจุ่มลงในน้ํา
หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดใ้นสภาพ
แวดลอ้มทีม่กีารกดักรอ่น เชน่ บรเิวณทีม่ี
อากาศเค็ม น้ําเค็ม กรด ดา่ง จารบกีดักรอ่น 
สารเคม ีหรอืของเหลวทีม่ฤีทธิก์ัดกรอ่น
หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดห้ากเสยี
หายหรอืมกีารร่ัวไหลของของเหลว
หา้มบัดกรขีอ้ตอ่ใดๆ ของแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ซ้ําไดโ้ดยตรง การทําเชน่นี้อาจทํา
ใหฉ้นวนป้องกนัภายในละลาย กา๊ซจะถกู
ปลอ่ยออกมา หรอืกลไลการป้องกนัความ
ปลอดภัยลม้เหลว
หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดก้บัขัว้ 
(+) (-) กลับกนั ตรวจสอบทศิทางของ
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดก้อ่นใส ่และอยา่
ใชแ้รงเพือ่ดันแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดเ้ขา้
สูเ่ครือ่ง P-touch 
การชารต์แบนเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดโ้ดยใส่
ผดิขัว้อาจกอ่ใหเ้กดิปฏกิรยิาเคมผีดิปกตขิึน้
ภายในแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้
หรอืเกดิกระแสไฟฟ้าผดิปกตใินระหวา่งทีไ่ม่
ไดช้ารจ์
หา้มตอ่แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดเ้ขา้กบัตัว
จา่ยไฟในครัวเรอืนโดยตรง
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แบตเตอรีช่ารต์ได้

ของเหลว (อเิล็กโทรไลต)์ ทีร่ั่วไหลจาก
เครือ่ง P-touch หรอืแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ํา
ไดอ้าจแสดงวา่แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดเ้สยี
หาย หากแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดเ้กดิ
การร่ัวไหล ใหห้ยดุใชง้านเครือ่ง P-touch 
ทันท ีถอดอะแดปเตอร ์AC และแยกเครือ่ง 
P-touch ไวต้า่งหากโดยเก็บไวใ้นถงุหา้ม
สมัผัสอเิล็กโทรไลต ์หากอเิล็กโทรไลตเ์ขา้
ตา หา้มขยีต้า ใหล้า้งดว้ยน้ําประปาหรอืน้ํา
สะอาดทันท ีและขอคําแนะนําจากผูเ้ชีย่ว
ชาญทางการแพทยโ์ดยทันท ีหากปลอ่ยไว ้
โดยไมดํ่าเนนิการใดๆ อเิล็กโทรไลตอ์าจ
สรา้งความเสยีหายใหด้วงตาได ้หากสาร
อเิล็กโทรไลตส์มัผัสถกูผวิหนังหรอืเสือ้ผา้
ของคณุ ใหล้า้งดว้ยน้ําทันที
หา้มนําแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้หรอืเครือ่ง 
P-touch ทีต่ดิตัง้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้
ใสเ่ขา้ไปในเตาไมโครเวฟหรอืภาชนะทีม่ี
แรงดันสงู
หา้มปลอ่ยแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดท้ีห่มด
ไฟแลว้ทิง้ไวใ้นเครือ่ง P-touch เป็นระยะ
เวลานาน การทํางานเชน่นี้อาจทําให ้
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดม้อีายกุารใชง้านที่
สัน้ลงหรอืทําใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจรได ้
หากเครือ่ง P-touch สามารถใชไ้ดใ้นระยะ
เวลาสัน้ๆ เทา่นัน้แมว้า่จะชารจ์แบตเตอรี่
จนเต็มแลว้ แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดอ้าจ
จะหมดอายกุารใชง้านแลว้ ใหเ้ปลีย่น
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดใ้หม ่เมือ่ถอด
และเปลีย่นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดแ้ลว้ 
ปิดฝาครอบขัว้ปลายของแบตเตอรีอ่นัเกา่ดว้
ยเทปเพือ่หลกีเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิการลัด
วงจรขึน้ภายในแบตเตอรี่

หา้มแยกชิน้สว่น ดัดแปลง หรอืพยายามที่
จะซอ่มแซมแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้
หา้มทิง้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําไดล้งใน
เปลวไฟ หรอืทําใหเ้กดิความรอ้นมากเกนิ
ขนาด การทําเชน่นี้อาจกอ่ใหฉ้นวนป้องกนั
ภายในละลาย กา๊ซจะถกูปลอ่ยออกมา หรอื
กลไลการป้องกนัความปลอดภัยลม้เหลว 
ยิง่ไปกวา่นัน้ สารอเิล็กโทรไลตอ์าจตดิไฟได ้
หา้มใชวั้ตถใุดๆ เจาะ กระเเทก หรอืขวา้ง
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้ความเสยีหาย
ทีเ่กดิกบัการป้องกันวงจรของแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ซ้ําไดอ้าจทําใหเ้กดิความผดิปกตกิบั
กระแสไฟ/แรงดันไฟฟ้า หรอืกอ่ใหเ้กดิความ
ผดิปกตขิองปฏกิรยิาเคมภีายในแบตเตอรี่
แบบชารจ์ซ้ําได ้
หา้มเผาแบตเตอรีแ่บบชารจ์ซ้ําได ้หรอืทิง้
ร่วมกบัขยะครัวเรอืน

อนัตราย
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คาํเตอืน
เครือ่ง P-touch
ใหป้ฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต ความเสีย่งทีจ่ะทําใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่
บาดเจ็บ และ/หรอืทําความเสยีหายแกเ่ครือ่ง P-touch หรอืทรัพยส์นิอืน่ๆ

หา้มใหเ้ครือ่ง P-touch เปียกน้ํา หรอืใช ้
เครือ่ง P-touch ในบรเิวณทีอ่าจจะเปียก
น้ําได ้เชน่ หอ้งน้ํา หรอืบรเิวณใกลอ้า่งน้ํา
หา้มแตะสว่นใดๆ ทีเ่ป็นโลหะใกลก้ับหัวพมิพ ์
หัวพมิพจ์ะรอ้นขึน้ในระหวา่งการใชง้าน 
และยังคงรอ้นอยูม่ากหลังจากการใชง้านทัน
ท ีหา้มแตะหัวพมิพด์ว้ยมอืโดยตรง

หา้มแยกชิน้สว่นเครือ่ง P-touch สําหรับการ
ตรวจสอบ การปรับแตง่ และซอ่มแซมเครือ่ง 
P-touch ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ 
Brother
มกีารใชถ้งุพลาสตกิในบรรจภัุณฑข์องเครือ่ง 
P-touch ของคณุ เพือ่หลกีเลีย่งอันตราย
ของการขาดอากาศหายใจ ใหเ้ก็บถงุเหลา่
นีใ้หห้า่งจากทารกและเด็ก 
หากคณุสงัเกตเุห็นความรอ้น กลิน่ทีผ่ดิปกต ิ
การเปลีย่นสไีป ของเครือ่ง P-touch การผดิ
รปู หรอืสิง่ปกตใิดๆ ในรหะหวา่งการใชง้าน
หรอืการจัดเก็บเครือ่ง P-touch ใหห้ยดุการ
ใชง้านเครือ่ง P-touch ทันทถีอดปล๊ัก
อะแดปเตอร ์AC และถอดแบตเตอรีอ่อก
เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย หา้มทําเครือ่ง 
P-touch ตก หรอืทบุเครือ่ง

หา้มใชเ้ครือ่ง P-touch เมือ่มสี ิง่แปลกปลอมอยูข่า้งใน หากมน้ํีา สารโลหะ หรอืวัตถแุปลกปลอม
ใดๆ เขา้สูเ่ครือ่ง P-touch ใหถ้อดปล๊ักอะแดปเตอร ์AC และถอดแบตเตอรีอ่อก และตดิตอ่ฝ่าย
บรกิารลกูคา้ของ Brother
หา้มใชเ้ครือ่ง P-touch ในสิง่แวดลอ้มพเิศษ เชน่ ใกลอ้ปุกรณ์ทางการแพทย ์คลืน่แมเ่หล็ก
ไฟฟ้าอาจจะรบกวนใหอ้ปุกรณ์ทางการแพทยทํ์างานผดิปกตไิด ้
ผูใ้ชท้ีม่เีครือ่งกระตุน้การทํางานหัวใจควรจะออกหา่งจากบรเิวณทีตั่ง้เครือ่ง P-touch หากรูส้กึ
ผดิปกต ิจากนัน้ ใหข้อคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยทั์นที
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ถา่นอลัคาไลน/์แบตเตอรี ่Ni-MH แบบชารจ์ซํา้ได้
ใหป้ฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการร่ัวไหลของของเหลว ความรอ้น การแตกแยกของ
แบตเตอรี ่และสาเหตทุีทํ่าใหเ้กดิบาดเจ็บ

หา้มโยนเขา้ไปในเปลวไฟ ทําใหร้อ้น ไฟฟ้า
ลัดวงจร ชารจ์ซ้ํา หรอืแยกชิน้สว่นแบตเตอรี่
หา้มใหแ้บตเตอรีเ่ปียกน้ํา ตัวอยา่งเชน่ ใช ้
งานในขณะมอืเปียก หรอืทําเครือ่งดืม่หกใส่
หากของเหลวทีร่ั่วไหลออกมาจาก
แบตเตอรีเ่ขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน้ําสะอาด
ปรมิาณมากทันท ีจากนัน้ใหพ้บเเพทย ์หาก
ของเหลวทีร่ั่วไหลเขา้สูต่า อาจทําใหส้ญู
เสยีการมองเห็น หรอืเกดิความเสยีหายอืน่ๆ 
กบัตาได ้

หา้มใหวั้ตถทุีเ่ป็นโลหะสมัผัสขัว้บวกและ
ขัว้ลบทีป่ลายของแบตเตอรี่
หา้มใชวั้ตถทุีแ่หลมคม เชน่ แหนบ หรอื
ปากกาโลหะ เพือ่ถอดหรอืเปลีย่นแบตเตอรี่
หา้มใชแ้บตเตอรีท่ีเ่สยีหาย ผดิรปู หรอืเกดิ
การร่ัวไหล หรอืแบตเตอรีท่ีฉ่ลากเสยีหาย 
การทําเชน่นัน้อาจสง่ผลใหเ้กดิความรอ้นมา
กเกนิไป การใชแ้บตเตอรีท่ีเ่สยีหายหรอืเกดิ
การร่ัวไหลอาจทําใหข้องเหลวของแบตเตอรี่
ไหลออกมาถกูมอืของคณุดว้ยเชน่กัน หาก
ของเหลวทีร่ั่วไหลถกูมอืและคณุขยีต้า อาจ
ทําใหส้ญูเสยีการมองเห็น หรอืเกดิความเสยี
หายอืน่ๆ กบัตาได ้ใหล้า้งมอืดว้ยน้ําสะอาด
ปรมิาณมากทันท ีจากนัน้ใหพ้บเเพทย์

คาํเตอืน
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อะแดปเตอร ์AC 
ปฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นี้เพือ่หลกีเลีย่งไฟไหม ้ความเสยีหาย ไฟฟ้าชอ็ต การลม้เหลวของการ
ทํางาน หรอืความเสีย่งในการบาดเจ็บ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เสยีบปล๊ักเขา้กบัเตา้
รับไฟจนแน่นแลว้ หา้มใชเ้ตา้รับไฟทีห่ลวม
ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ทีร่ะบเุสมอ และเสยีบ
ปล๊ักอะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเตา้รับไฟทีม่ี
แรงดันทีกํ่าหนด 220-240 โวลต์) การไม่
ปฏบัิตติามเชน่นีอ้าจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ
ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ หรอืเกดิความเสยีหาย
แกเ่ครือ่ง P-touch หรอืทรัพยส์นิอืน่ๆ 
Brother ไมรั่บผดิชอบตอ่อบัุตเิหตใุดๆ 
หรอืความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการไมใ่ช ้
อะเเดปเตอร ์AC และสายอะเเดปเตอรต์าม
ทีกํ่าหนด 
หา้มเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC หรอืสาย
อะแดปเตอรก์ับผลติภัณฑอ์ืน่ๆ
หา้มแตะอะเเดปเตอร ์AC และเครือ่ง 
P-touch ในระหวา่งมพีายฝุนฟ้าคะนอง 
เพราะอาจมคีวามเสีย่งจากการถกูไฟฟ้าชอ็ต
จากฟ้าผา่เมือ่มกีารใชเ้ครือ่ง P-touch 
ในขณะทีเ่กดิพายฝุนฟ้าคะนอง

หา้มใชม้อืเปียกสมัผัสอะเเดปเตอร ์AC หรอื
ปล๊ักไฟ
หา้มใชอ้ะเเดปเตอร ์AC ในสถานทีท่ีม่คีวาม
ชืน้สงู หรอืสภาพทีเ่ปียกชืน้ เชน่ หอ้งอาบน้ํา
หา้มใชส้ายอะแดปเตอรห์รอืปล๊ักไฟทีเ่สยี
หาย
หา้มวางวัตถทุีม่น้ํีาหนักมากบนสายอะแด
ปเตอร ์หรอืทําใหเ้สยีหาย หรอืดัดแปลงสาย
อะแดปเตอรห์รอืปล๊ัก หา้มหักงอ หรอืดงึสาย
อะแดปเตอร์
หา้มทําอะแดปเตอรต์ก หรอืทบุ หรอืวธิกีาร
อืน่ๆ ทีทํ่าใหอ้ะแดปเตอร ์AC เสยีหาย

ชุดใบมดีตดัเทป

หา้มสมัผัสใบมดีตัดเทป

คาํเตอืน
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ขอ้ควรระวงั
ถา่นอลัคาไลน/์แบตเตอรี ่Ni-MH แบบชารจ์ซํา้ได้
ใหป้ฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการร่ัวไหลของของเหลว ความรอ้นเกนิขนาด หรอืการ
แตกของแบตเตอรี่

หา้มใชเ้เบตเตอรีอ่ืน่นอกจากทีร่ะบไุวใ้น
เครือ่ง P-touch หา้มรวมแบตเตอรีเ่กา่กบั
ใหมเ่ขา้ดว้ยกนั หรอืรวมเเบตเตอรีท่ีต่า่ง
ประเภท ตา่งระดับการชารจ์ ตา่งผูผ้ลติ หรอื
ตา่งรุน่เขา้ดว้ยกนั หา้ม ใสแ่บตเตอรีด่ว้ยขัว้ 
(+ และ -) กลับกัน
หากสารทีร่ั่วไหลออกจากแบตเตอรีถ่กูผวิ
หนังหรอืเสือ้ผา้ ใหล้า้งออกดว้ยน้ําสะอาด
ทันที
ถอดแบตเตอรีอ่อก หากคณุไมต่อ้งการ
ใชเ้ครือ่ง P-touch เป็นระยะเวลานาน

กอ่นการใชแ้บตเตอรี ่Ni-MH แบบชารจ์ซ้ํา
ได ้ใหอ้า่นขัน้ตอนการใชง้านแบตเตอรีแ่ละ
เครือ่งชารจ์แบตเตอรีด่ว้ยความระมัดระวัง 
และตอ้งแน่ใจวา่ไดใ้ชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เมือ่ใชง้านแบตเตอรี ่Ni-MH แบบชารจ์ซ้ําได ้
ใหช้ารจ์แบตเตอรีก่อ่นการใชง้านดว้ยเครือ่ง
ชารจ์ทีเ่หมาะสมและเฉพาะสําหรับแบตเตอรี่
หา้มแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงแบตเตอรี่
หา้มใหแ้บตเตอรีส่มัผัสถกูความรอ้น หรอื 
ทิง้แบตเตอรีล่งในเปลวไฟ

อะแดปเตอร ์AC 

หากคณุไมต่อ้งการใชเ้ครือ่ง P-touch 
เป็นระยะเวลานาน ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC 
ออกจากเตา้รับไฟ
เมือ่ถอดอะแดปเตอร ์AC ออกจากเตา้รับไฟ
แลว้ ใหถ้อือะแดปเตอรไ์ฟไวเ้สมอ
หา้มใชอ้ะเเดปเตอร ์AC ในสถานทีท่ีม่คีวาม
ชืน้สงู เชน่ หอ้งอาบน้ํา

หา้มใชง้านวงจรไฟฟ้ากบัอะแดปเตอร ์AC 
มากเกนิไป
หา้มแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงอะเเดปเตอร์
ไฟ
หา้มใหอ้ะแดปเตอร ์AC/ปล๊ักไฟเปียกน้ํา 
ตัวอยา่งเชน่ ใชง้านในขณะมอืเปียก หรอื
ทําเครือ่งดืม่หกใส่

ชุดใบมดีตดัเทป
ใหป้ฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บเล็กนอ้ยและทําความเสยีหายใหแ้กเ่ครือ่ง 
P-touch

หา้มเปิดฝาปิดดา้นบนในขณะทีใ่บมดีกําลัง
ทํางาน

หา้มใชแ้รงดันมากเกนิไปในสว่นของใบมดี
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เครือ่ง P-touch
ใหป้ฏบัิตติามคําแนะนําเหลา่นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บเล็กนอ้ยและทําความเสยีหายใหแ้กเ่ครือ่ง 
P-touch

จัดเก็บเครือ่งP-touch บนพืน้ผวิทีเ่รยีบ 
และม่ันคง เชน่ โตะ๊ทํางาน หรอืลิน้ชกั
หา้มปลอ่ยเครือ่ง P-touch หรอืเทปไวใ้กล ้
มอืเด็ก
หา้มวางวัตถทุีม่น้ํีาหนักมากบนเครือ่ง 
P-touch
ใชอ้ะเเดปเตอร ์AC (AD-E001) ตามทีแ่นะ
นํา สําหรับเครือ่ง P-touch เสมอ และเสยีบ
เขา้กบัเตา้รับไฟทีม่แีรงดันไฟฟ้าตามที่
กําหนด การไมป่ฏบัิตติามเชน่นีอ้าจกอ่
ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเครือ่ง P-touch 
ทํางานลม้เหลว

หา้มใชเ้ครือ่ง P-touch ในสถานทีม่สีภาพที่
เปียกชืน้ หรอืมคีวามชืน้สงู เชน่ หอ้งอาบน้ํา
หา้มใหเ้ครือ่ง P-touch เปียกน้ํา ตัวอยา่งเชน่ 
ใชง้านในขณะมอืเปียก หรอืทําเครือ่งดืม่
หกใส่
หา้มแยกชิน้สว่นหรอืดัดแปลงเครือ่ง 
P-touch
หากคณุสงัเกตเุห็นความรอ้น กลิน่ทีผ่ดิปกต ิ
การเปลีย่นสไีป ของเครือ่ง P-touch การผดิ
รปู หรอืสิง่ปกตใิดๆ ในรหะหวา่งการใชง้าน
หรอืการจัดเก็บเครือ่ง P-touch ใหห้ยดุการ
ใชง้านเครือ่ง P-touch ทันทถีอดปล๊ัก
อะแดปเตอร ์AC และถอดแบตเตอรีอ่อก

ขอ้ควรระวงั
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 แบตเตอรีช่ารต์ได้
• เมือ่ซือ้เครือ่ง แบตเตอรีช่ารต์ไดจ้ะไดรั้บการชารจ์มาแลว้เล็กนอ้ย ดังนัน้ เครือ่ง P-touch จงึสามารถ
ถกูตรวจสอบได ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม แบตเตอรีช่ารต์ไดค้วรจะไดรั้บการชารจ์ใหเ้ต็มดว้ยเครือ่งชารจ์
กอ่นการใชง้านเครือ่ง P-touch

• หากไมม่กีารใชเ้ครือ่ง P-touch เป็นระยะเวลานาน ใหถ้อด แบตเตอรีช่ารต์ไดอ้อกจากเครือ่ง 
P-touch จากนัน้ ใหเ้ก็บไวใ้นทีท่ีไ่มม่ไีฟฟ้าสถติย ์ความชืน้สงู หรอืมอีณุหภมูสิงู (เเนะนําทีอ่ณุหภมูิ
ระหวา่ง 15 ถงึ 25 °C และความชืน้ที ่40 ถงึ 60%) เพือ่รักษาประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ 
แบตเตอรีช่ารต์ได ้ใหช้ารจ์อยา่งนอ้ยทกุๆ หกเดอืน

• หากคณุสงัเกตเห็นสิง่ผดิปกตใิดๆ เกีย่วกบั แบตเตอรีช่ารต์ไดใ้นครัง้แรกทีใ่ชง้าน ตัวอยา่งเชน่ 
มคีวามรอ้นสงูเกนิขนาด หรอืสนมิ หา้มใชง้านแบตเตอรีนั่น้ตอ่ ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ 
Brother

เครือ่ง P-touch
• หา้มตดิตัง้เครือ่ง P-touch ใกลก้บัอปุกรณ์ใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนสนามแมเ่หล็ก เครือ่ง 

P-touch อาจทํางานผดิปกต ิหากวางไวใ้กลก้บัโทรทัศน ์หรอืวทิย ุเตาไมโครเวฟ ฯลฯ
• หา้มใชเ้ครือ่ง P-touch ไปในในทางหรอืวัตถปุระสงคอ์ืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นคําแนะนํานี ้การดําเนนิ
การดังกลา่วอาจสง่ผลใหเ้กดิอบัุตเิหตหุรอืเกดิความเสยีหายตอ่ P-touch

• หา้มใสวั่ตถแุปลกปลอมใดๆ ลงไปในชอ่งเทปออก ตัวเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC หรอืสว่นใดๆ 
ของเครือ่ง P-touch

• หา้มแตะหัวพมิพ ์(โปรดด ูหนา้ 9) ดว้ยนิว้ของคณุ ใชอ้ปุกรณ์เสรมิตลับทําความสะอาดหัวพมิพ ์
(TZe-CL4) หรอืวัสดนุุ่มๆ สําหรับทําความสะอาด (เชน่ สําลพัีนปลายไม)้ เมือ่ทําความสะอาดหัวพมิพ ์
(โปรดดคููม่อืสหรับผูใ้ช)้

• หา้มทําความสะอาดสว่นใดๆ ของเครือ่ง P-touch ดว้ยแอลกอฮอล ์หรอืสารสะลายอนิทรยีอ์ืน่ๆ 
ใชผ้า้แหง้นุ่มๆ เทา่นัน้

• อยา่วางเครือ่ง P-touch ไวใ้นบรเิวณทีถ่กูแสงแดดโดยตรง ใกลเ้ครือ่งทําความรอ้น หรอืเครือ่งใช ้
ไฟฟ้าทีม่คีวามรอ้นอืน่ๆ หรอืในบรเิวณทีม่อีณุหภมูสิงูมากหรอืตํา่มาก บรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู หรอื
บรเิวณทีม่ฝีุ่ นมาก ชว่งอณุหภมูกิารใชง้านมาตรฐานของเครือ่ง P-touch คอื ระหวา่ง 10 ถงึ 35 °C

• หา้มวางยางหรอืไวนลิ หรอืผลติภัณฑท์ีทํ่าจากยาง หรอืไวนลิ ไวบ้นเครือ่ง P-touch เป็นระยะเวลา
นาน มเิชน่นัน้ เครือ่ง P-touch อาจจะเป็นรอยได ้

• ตัวอกัษรหรอืสญัลักษณ์บางตัวอาจจะอา่นยาก ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการตัง้คา่การใชง้าน
• ใหเ้ทป Brother หรอืหลอด HSe กับเครือ่ง P-touch
• หา้มดงึหรอืเพิม่แรงดันไปยังเทปในมว้นเพือ่หลกีเลีย่งการกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายใหแ้กเ่ครือ่ง 

P-touch
• หา้มพยายามพมิพป้์ายฉลากโดยการใชม้ว้นเทปเปลา่ หรอืขณะทีไ่มม่มีว้นเทปอยูใ่นเครือ่ง P-touch 
การทําเชน่นี่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายขึน้แกหั่วพมิพ์

• หา้มพยายามตัดเทปในระหวา่งกําลังพมิพห์รอืกําลังป้อนเนือ่งจากจะเกดิความเสยีหายแกเ่ทป
• ขึน้อยูก่บัพืน้ที ่วัสด ุและสภาพแวดลอ้ม ฉลากอาจจะลอกหลดุหรอืไมส่ามารถจะลอกได ้หรอืสขีอง
ฉลากอาจจะเพีย้นหรอืตดิกบัสิง่อืน่ๆ ได ้

• หา้มใหม้ว้นเทปถกูแสงแดดโดยตรง อณุหภมูสิงู ความชืน้สงู หรอืฝุ่ น จัดเก็บมว้นเทปในทีท่ีเ่ย็น
และมดื ใชม้ว้นเทปทันทหีลังจากทีเ่ปิดหบีหอ่

• เครือ่งหมายทีใ่ชห้มกึผสมน้ํามันหรอืผสมน้ําอาจจะมองเห็นผา่นป้ายฉลากทีต่ดิอยูด่า้นบน เพือ่ซอ่น
เครือ่งหมายเหลา่นี ้ใหใ้ชป้้ายฉลากสองชัน้ปิดทับเครือ่งหมายแตล่ะอนั หรอืใชป้้ายฉลากทีม่สีเีขม้

• ขอ้มลูใดๆ ทีเ่ก็บไวใ้นหน่วยความจําจะสญูหาย เนือ่งจากเครือ่ง P-touch ทํางานลม้เหลว หรอืทํา
การซอ่มเเซมเครือ่ง หรอืหากแบตเตอรีห่มดอายุ

• เมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กับไฟฟ้านานเกนิสองนาท ีขอ้ความและการจัดรปูแบบทัง้หมดจะถกูลบ ไฟลข์อ้
ความทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความจําจะถกูลบไปดว้ย

ขอ้ควรระวงัท ัว่ๆ ไป
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• สติ๊กเกอรป้์องกนัพลาสตกิใสจะถกูตดิไวบ้นหนา้จอในระหวา่งการผลติและการจัดสง่ ควรลอก
สติ๊กเกอรน์ีอ้อกกอ่นใชง้าน

• ความยาวของป้ายฉลากทีไ่ดรั้บการพมิพอ์าจแตกตา่งไปจากความยาวทีป่รากฏ
• คณุยังสามารถใช ้Heat Shrink Tube ในรุน่นีไ้ด ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิใหด้ทูีเ่ว็บไซตข์อง Brother 

(www.brother.com) คณุสามารถพมิพก์รอบ ตัง้แมแ่บบของเครือ่ง P-touch ไวล้ว่งหนา้ 
หรอืใชก้ารตัง้คา่แบบอกัษรบางแบบเมือ่ใช ้Heat Shrink Tube ตัวอกัษรทีพ่มิพอ์าจจะเล็กกวา่
เมือ่มกีารใชเ้ทป TZe

• เครือ่ง P-touch ไมม่เีครือ่งชารจ์สําหรับแบตเตอรี ่Ni-MH แบบชารจ์ซ้ําได ้
• ป้ายฉลากทีไ่ดรั้บการพมิพอ์าจจะแตกตา่งจากรูปทีป่รากฏบนหนา้จอ LCD
• โปรดทราบวา่ บรษัิท Brother Industries, Ltd ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย หรอืการบาดเจ็บใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากการไมป่ฏบัิตติามขอ้ควรระวังทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืนี้

• เราขอแนะนําใหค้ณุอา่นคูม่อืสําหรับผูใ้ชน้ี้ดว้ยความละเอยีดดรอบคอบกอ่นการใชง้านเครือ่ง 
P-touch และเก็บคูม่อืนี้ไวใ้กลตั้วเพือ่การอา้งองิในอนาคต

CD-ROM
• หา้มขดีขว่น CD-ROM วางไวใ้นในบรเิวณทีม่อีณุหภมูสิงูมากหรอืตํา่มาก วางสิง่ของทีม่น้ํีาหนัก
มากทับ หรอืบดิงอ

• ซอฟตแ์วรใ์น CD-ROM มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใชก้บัเครือ่ง P-touch และอาจจะตดิตัง้ในเครือ่ง
คอมพวิเตอรห์ลายมากกวา่หนึง่เครือ่งได ้

สญัลักษณ์ดังตอ่ไปนีท้ีใ่ชใ้นคูม่อืนีเ้พือ่แสดงขอ้มลูเพิม่เตมิ

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืฉบบันี้

: สญัลักษณ์นีแ้สดงขอ้มลู หรอืคําแนะนําทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายหรอืการบาดเจ็บไดห้าก
ละเลย หรอืการใชง้านทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด

: สญัลักษณ์นีใ้ชแ้สดงขอ้มลูหรอืคําแนะนําเพือ่ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจทีม่ากขึน้ และใชเ้ครือ่ง 
P-touch ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้

http://www.brother.com/


บทนํา

16

การสรา้งป้ายฉลากดว้ยเครือ่ง P-touch

เร ิม่การใชง้าน

การสรา้งป้ายฉลาก

การพมิพป้์ายฉลาก

วธิกีารใช ้P-touch

1
• การเตรยีมเครือ่ง P-touch P. 18

2
นอกจากการป้อนขอ้ความแลว้ เครือ่ง 
P-touch ยังมตัีวเลอืกชว่งของการจัดรูป
แบบอนัมากมาย

สรา้งป้ายฉลากเชน่เหลา่น้ี:

• การเลอืกประเภทโปรแกรมการพมิพป้์ายฉลาก 

• การป้อนและการแกไ้ขขอ้ความ
• การป้อนสญัลักษณ์
• การตัง้คา่ตัวเลอืกตัด

P. 33

"การแกไ้ขป้ายฉลาก" ในคูม่อืสําหรับผูใ้ชน้ี้

3
กอ่นการพมิพ ์คณุสามารถตรวจสอบรปู
แบบของป้ายฉลากของคณุโดยใชฟั้งก์
ชัน่แสดงภาพตัวอยา่ง

สรา้งป้ายฉลากเชน่เหลา่น้ี:

• การพมิพป้์ายฉลาก

"การพมิพป้์ายฉลาก" ในคูม่อืสําหรับผูใ้ชน้ี้

• นําป้ายฉลากออกจากเครือ่งทันทหีลังจากทีตั่ดป้ายฉลากแลว้ เพือ่จะไดไ้มม่คีา้งอยูใ่นชอ่ง
เทปออก

•หา้มวาง P-touch ตัง้ขึน้ในระหวา่งการใชง้าน มฉิะนัน้ ป้ายฉลากทีไ่ดรั้บการตัดอาจจะหลน่เขา้
ไปในเครือ่งและทําใหเ้ครือ่งทํางานผดิปกติ



ภาษาไทย

17


ท
นํา



 สรา้งป้ายฉลากโดยการเชือ่มตอ่เครือ่ง P-touch ของคณุเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์

เร ิม่การใชง้าน
เครือ่ง P-touch ใชเ้ป็น เครือ่งพมิพฉ์ลากโดยลําพังได ้หรอืสามารถเชือ่มตอ่เขา้กับ PC หรอื Mac 
และใชร้ว่มกับ P-touch Editor software เพือ่สรา้งป้ายฉลากทีล่ะเอยีดซบัซอ้นได ้
เพือ่ใชเ้ครือ่ง P-touch ทีเ่ชือ่มตอ่กับเครือ่งคอมพวิเตอร ์ใหต้อ่เครือ่ง P-touch เขา้กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรผ์า่นสาย USB ทีใ่หม้า และตดิตัง้ P-touch Editor software และไดรเ์วอร์

การสรา้งป้ายฉลาก

การพมิพป้์ายฉลาก

1

• เตรยีมเครือ่ง P-touch
• เตรยีม PC P. 41

2

สรา้งป้ายฉลากเชน่เหลา่นี:

1A-B01 1A-B02 1A-B03 1A-B04

1A
-B
01

1A
-B
01

1A
-B
01

1A
-B
01

• เปิด P-touch Editor Software
ป้อนขอ้ความป้ายฉลาดโดยใช ้P-touch Editor

"การแกไ้ขป้ายฉลาก" ในคูม่อืสําหรับผูใ้ชน้ี้

ความชว่ยเหลอืทางดา้นซอฟตแ์วร์

3
• การพมิพฉ์ลาก

"การพมิพป้์ายฉลาก" ในคูม่อืสําหรับผูใ้ชน้ี้

ความชว่ยเหลอืทางดา้นซอฟตแ์วร์

• นําป้ายฉลากออกจากเครือ่งทันทหีลังจากทีตั่ดป้ายฉลากแลว้ เพือ่จะไดไ้มม่คีา้งอยูใ่นชอ่ง
เทปออก

•หา้มวาง P-touch ตัง้ขึน้ในระหวา่งการใชง้าน มฉิะนัน้ ป้ายฉลากทีไ่ดรั้บการตัดอาจจะหลน่เขา้
ไปในเครือ่ง P-touch และทําใหเ้ครือ่งทํางานผดิปกติ



18 การเปิดกลอ่งเครือ่ง P-touch ของคณุ

เร ิม่การใชง้าน

ตรวจสอบวา่ในกลอ่งมสี ิง่ตา่งๆ เหลา่นี*้ หรอืไมก่อ่นใชง้านเครือ่ง P-touch:

* สิง่ทีบ่รรจุอยูใ่นกลอ่งอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ

การเปิดกลอ่งเครือ่ง P-touch ของคณุ

E550W
เครือ่ง P-touch อะแดปเตอร ์AC 

ปล๊ักอาจจะแตกตา่งกันไปตาม
แตล่ะประเทศ

สายเคเบลิ USB

แบตเตอรี ่Li-ion สายคลอ้ง

ตลบัเทป CD-ROM คูม่อืการตดิต ัง้อยา่งรวดเร็ว
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รายละเอยีดท่ัวไป
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1. ตวัล็อคฝาครอบ
2. ชอ่งเทปออก
3. หนา้จอ LCD
4. พอรต์มนิ ิUSB
5. แป้นพมิพ์

6. ชุดใบมดีตดัเทป
7. ชอ่งใสต่ลบัเทป
8. ทีป่ลดล็อค
9. หวัพมิพ์

1. ชอ่งดเูทป
2. ฝาหลงั
3. ตวัเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC

4. ไฟ LED
5. ชอ่งใสแ่บตเตอรี่

รายละเอยีดท ัว่ไป

1

2

3

5

4

6 7

8 9

หนา้จอ LCD ตอ้งไดรั้บการปิดทับดว้ยแผน่ป้องกนัเพือ่ป้องกันความเสยีหาย เมือ่สง่ออกมาจาก
โรงงาน ลอกแผน่ป้องกนันี้ออกกอ่นการใชเ้ครือ่ง P-touch

1

2

3
4

5



20 รายละเอยีดท่ัวไป

เร ิม่การใชง้าน

หนา้จอ LCD

1. จํานวนบรรทดั
แสดงจํานวนบรรทัดภายในรูปแบบป้ายฉลาก

2. shift mode
แสดงวา่ shift mode เปิดอยู่

3. เสน้เร ิม่ขอ้ความ/4 เสน้สิน้สดุ
พืน้ทีร่ะหวา่งเสน้ริม่ขอ้ความและเสน้ปิดขอ้
ความทีจ่ะถกูพมิพ์
เสน้สัน้ทีข่ยายมาจากเสน้เริม่ขอ้ความ/เสน้ปิด
ขอ้ความทีแ่สดงถงึการสิน้สดุของรปูแบบป้าย
ฉลาก

5. เสน้บล็อคตวัแบง่
แสดงปลายเสน้ของบล็อค

6. เคอรเ์ซอร์
แสดงตําแหน่งการใสข่อ้มลูปัจจบัุน ตัวอกัษร
จะถกูป้อนไปยังดา้นซา้ยของเคอรเ์ซอร ์

7. ประเภทโปรแกรมการพมิพป้์ายฉลาก
แสดงประเภทโปรแกรมการพมิพป้์ายฉลาก
ปัจจบัุน

8. ขนาดเทป
แสดงขนาดเทปดังตอ่ไปนี้สําหรับขอ้ความที่
ป้อน:
ความกวา้งเทป x ความยาวเทป
หากมกีารระบฉุลากยาว  ยังปรากฏขึน้ทาง
ดา้นขวาของขนาดเทป

9. สญัลกัษณ์ป้อน/ยอ้นกลบั
แสดงปลายเสน้ของขอ้ความ

10.ระดบัเเบตเตอรี่
แสดงระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่แสดงเมือ่ใช ้
แบตเตอรี ่Li-ion เทา่นัน้

11.  Caps mode
แสดงวา่ Caps mode เปิดอยู่

12.-16. คําแนะนําเกีย่วกบัรปูแบบ
แสดงการตัง้คา่ภาษาสําหรับการป้อน (12) 
ขนาดตัวอกัษร (13) รปูแบบตัวอักษร (14) 
กรอบ (15) และการวางแนว (16)
คําแนะนําสําหรับการวางแนวอาจจะไมป่รากฏ
ขึน้ ขึน้อยูก่บัประเภทของโปรแกรมการพมิพ์
ฉลากทีเ่ลอืก

17. คําแนะนําเกีย่วกบัรปูแบบ
แสดงการตัง้คา่ทศิทาง รปูแบบ ตัวแบง่ กลับ
ดา้น และขอ้ความซ้ํา รายการทีแ่สดงจะแตก
ตา่งกนัออกไปตามประเภทโปรแกรมการพมิพ์
ปลายฉลากทีเ่ลอืก

18.การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย
แสดงสภาพปัจจบัุนของการเชือ่มตอ่แบบไร ้
สาย

6

11 12 13 14 15 17

5

2

3

18 10

16

9

4
7

1

8

 - เต็ม
 - ครึง่

 - ตํา่
 - หมด

เชือ่มตอ่ในโหมดเครอืขา่ยแบบไร ้
สาย
ยตุกิารเชือ่มตอ่ในโหมดเครอืขา่ย
แบบไรส้าย
เชือ่มตอ่/ยตุกิารเชือ่มตอ่ใน Direct 
mode

(กําลังกระ
พรบิ)

การตดิตัง้การเชือ่มตอ่โดย setup 
wizard
การตดิตัง้การเชือ่มตอ่โดย Ad-hoc 
mode

(ปิด) การเชือ่มตอ่ไรส้าย ปิด
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19.การเลอืกเคอรเ์ซอร์
ใชปุ้่ ม  และปุ่ ม  เพือ่เลอืกรายการเมนู
และปุ่ ม  และปุ่ ม  เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่

20. เครือ่งหมายเสน้ทีร่ะบุ
แสดงวา่มกีารตัง้คา่การแยกสําหรับและแตล่ะ
แถว

21. เครือ่งหมายล็อค
แสดงวา่บางรายการไมส่ามารถเปลีย่นได ้

22.ตวันบั
แสดงหมายเลขทีเ่ลอืก/หมายเลขทีส่ามารถ
เลอืกได ้

23.หมายเลขบล็อค
แสดงหมายเลขบล็อค

19 21

22

20

23

โปรดด ู"หนา้จอ LCD" ในหนา้ 31 สําหรับราย
ละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นความคมชดัและ
ไฟสอ่งสวา่งของจอ LCD



22 รายละเอยีดท่ัวไป

เร ิม่การใชง้าน

ชือ่ปุ่ มและฟงักช์ ัน่

1. เปิด/ปิด
เปิดและปิดเครือ่ง P-touch

2. รปูแบบ
ตัง้ตัวอกัษรและคณุลักษณะของป้ายฉลาก

3. ภาพตวัอยา่ง
แสดงภาพตัวอยา่งของป้ายฉลาก

4. ป้อน & ตดั
ป้อนเทปเปลา่ 24.5 มม. จากนัน้ตัดเทป

5. พมิพ์
•พมิพแ์บบป้ายฉลากปัจจุบันลงบนเทป
•พมิพสํ์าเนาหลายแผน่ดว้ยปุ่ ม เลือ่น

6. General
สรา้งป้ายฉลากท่ัวไป

7. Faceplate
สรา้งป้ายฉลากสําหรับ faceplate, 
nameplate และแอพพลเคชัน่พอรท์เดีย่ว

8. Cable Wrap
สรา้งป้ายฉลากทีพั่นรอบสายเคเบลิ 
สายไฟเบอร ์หรอืสายไฟ

9. Cable Flag
สรา้งป้ายฉลากแบบชายธง

10. Patch Panel
สรา้งป้ายฉลากแบบแถวเดยีวและหลายแถว
สําหรับกลุม่หรอืพอรท์บน patch panel

11. Punch Block
สรา้งป้ายฉลากมากถงึ 3 แถวสําหรับ 
punch-down block

12. เมนู
ตัง้คา่การทํางานของเครือ่ง P-touch (ภาษา 
การปรับแตง่ ฯลฯ)

13. Esc (Escape)
ยกเลกิคําสัง่ปัจจบัุนและกลับไปยังหนา้จอกา
รป้อนขอ้มลูหรอืขัน้ตอนกอ่นหนา้

14.ลบ
ลา้งขอ้ความทีป้่อนทัง้หมด หรอืขอ้ความทัง้
หมดและการตัง้คา่ป้ายฉลากปัจจบัุน

15.ตกลง
เลอืกตัวเลอืกทีป่รากฏ

16. เคอรเ์ซอร ์( )
เลือ่นเคอรเ์ซอรใ์นทศิทางของลกูศร

ภาษาเริม่ตน้ของเครือ่ง คอื "ภาษาไทย"
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17.ตวัอกัษร
• ใชปุ้่ มเหลา่นี้เพือ่พมิพตั์วอกัษรหรอืตัวเลข
•สามารถป้อนตัวอักษรตัวใหญแ่ละสญัลักษณ์
โดยการใชปุ้่ มเหลา่นีเ้มือ่ใชร้ว่มกบัปุ่ ม 
Caps หรอืปุ่ ม เลือ่น

18. BS (ถอยหลงั)
ลบตัวอกัษรไปยังดา้นซา้ยของเคอรเ์ซอร ์

19. เลือ่น
ใชปุ้่ มนีร้ว่มกบัตัวปุ่ มอกัษรหรอืตัวเลขเพือ่
พมิพตั์วอกัษรตัวใหญหรอืสญัลักษณ์ที่
แสดงอยูบ่นปุ่ มตัวเลข

20. Caps
เปิดและปิด Caps mode

21. Enter
• เพิม่แถวใหมเ่มือ่ป้อนขอ้ความ
• สําหรับประเภทโปรแกรมป้ายฉลาก 

"GENERAL" เทา่นัน้ ป้อนบล็อคใหมเ่มือ่
ใชก้ารรวมดว้ยปุ่ ม เลือ่น

22.องักฤษ/ไทย
ใชเ้พือ่สลับระหวา่งการใสข่อ้มลูภาษาองักฤษ
และภาษาไทย

23. เวน้วรรค
• ป้อนชอ่งวา่ง 
•กลับการตัง้คา่ไปเป็นคา่เริม่ตน้

24.ไฟล์
ชว่ยในการพมิพ ์เปิด บันทกึ หรอืลบไฟลป้์าย
ฉลากทีใ่ชบ้อ่ยในหน่วยความจําไฟล์

25.สญัลกัษณ์
ใชเ้พือ่เลอืกและป้อนสญัลักษณจ์าก
สญัลักษณ์ทีม่ี

26.บารโ์คด้
เปิดหนา้จอ "ตัง้คา่บารโ์คด้"

27.อนุกรม
•พมิพป้์ายฉลากอนุกรม
•สรา้งอนุกรมและพมิพตั์วเลขใดๆ 2 ตัวพรอ้ม
กนับน ป้ายฉลากเมือ่ใชก้ารรวมดว้ยปุ่ ม เลือ่น

28.ฐานขอ้มลู
ใชช้ว่งของบันทกึทีเ่ลอืกในฐานขอ้มลูทีด่าวน์
โหลดเพือ่สรา้งป้ายฉลาก

29. WiFi
เริม่ตน้การสือ่สารแบบเครอืขา่ยแบบไรส้าย/
Wireless Direct



เร ิม่การใชง้าน

24 การจา่ยพลงังาน

อะแดปเตอร ์AC
ใช ้AD-E001 (อะแดปเตอร ์AC) สําหรับเครือ่ง P-touch นี ้เชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC เขา้เครือ่ง P-touch 
โดยตรง

เสยีบปล๊ักสายอะแดปเตอร ์AC เขา้กบัตัวเชือ่มทีม่เีครือ่งหมาย DC IN 12 V บนเครือ่ง P-touch

เสยีบปล๊ักอะแดปเตอร ์AC เขา้กับเตา้รับไฟแบบมาตรฐาน

แบตเตอรีช่ารต์ได้

การตดิต ัง้ แบตเตอรีช่ารต์ได้

เปิดฝาหลังของเครือ่งโดยการกดตัวล็อคฝาครอบ
1. ฝาหลัง
2. ตัวล็อคฝาครอบ

การจา่ยพลงังาน

ไมส่ามารถใช ้AD-18 หรอื AD-24ES ได ้

1
2

• ปิดเครือ่ง P-touch กอ่นการยตุกิารเชือ่มตอ่กบัอะแดปเตอร ์AC
•หา้มดงึหรอืหักงอสายอะแดปเตอร ์AC
• เมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัไฟฟ้าและแบตเตอรีน่านเกนิสองนาท ีขอ้ความและการจัดรปูแบบทัง้หมด
จะถกูลบ

•สญัลักษณ์ แมแ่บบ 
และฐานขอ้มลูทีด่าวนโ์หลดไวจ้ะไดรั้บการบันทกึแมว้า่จะไมม่พีลังงานอยูก็่ตาม

•หลังจากทีเ่สยีบอะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเตา้รับไฟแลว้ อาจจะใชเ้วลาประมาณสองสามนาทจีน
กวา่ปุ่ ม  (เปิด/ปิด) ไดเ้ปิดการใชง้าน

เพือ่ป้องกันและสํารองหน่วยความจําของเครือ่ง P-touch เมือ่ถอดปล๊ักอะแดปเตอร ์AC ขอแนะนํา
ใหต้ดิตัง้ แบตเตอรีช่ารต์ได ้(BA-E001) ถา่นอลัคาไลนข์นาด AA (LR6) หรอืแบตเตอรี ่Ni-MH 
แบบชารจ์ซ้ําได ้(HR6) ในเครือ่ง P-touch

1
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ใส ่แบตเตอรีช่ารต์ไดล้งในชอ่งใสแ่บตเตอรี่

ตรวจสอบวา่ใสข่อเกีย่วตรงขอบของฝาหลังอยา่งถกูตอ้งแลว้ จากนัน้ใสฝ่าหลังอกีครัง้

การถอด แบตเตอรีช่ารต์ได้
ถอดฝาแบตเตอรี ่และนําแบตเตอรีช่ารต์ไดอ้อก จากนัน้ ใสฝ่าครอบแบตเตอรีอ่กีครัง้

การชารจ์ แบตเตอรีช่ารต์ได้
สามารถชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ไดใ้นขณะทีใ่สเ่ขา้ไปในเครือ่ง P-touch ได ้ทําขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้เพือ่
ชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเครือ่ง P-touch แลว้ หากเครือ่ง P-touch เปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ ม  
(เปิด/ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดต้ดิตัง้แบตเตอรีช่ารต์ไดใ้นเครือ่ง P-touch

ใชอ้ะแดปเตอร ์AC เพือ่เชือ่มตอ่เครือ่ง P-touch เขา้กบัเตา้รับไฟ
ไฟ LED ถัดจากตัวเชือ่มตอ่อะแดปเตอรจ์ะตดิขึน้ในระหวา่งการชารจ์ 
และจะดับลงเมือ่ชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ไดจ้นเต็มแลว้ ตัวแสดงระดับ
แบตเตอรีบ่นหนา้จอจะเต็มสามแถบ

การหยดุการชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ได้
เพือ่หยดุการการชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ได ้ใหถ้อดปล๊ักอะแดปเตอร ์AC

2

3
หากคณุไมส่ามารถใสฝ่าหลังได ้ใหต้รวจสอบวา่ตัวล็อคสขีาวอยูใ่นตําแหน่งตัง้ขึน้ หากไม ่
ใหย้กตัวล็อคขึน้แลว้ใสฝ่าครอบ

•กอ่นการใชง้าน แบตเตอรีช่ารต์ได ้ใหใ้ชข้ัน้ตอนดังตอ่ไปนี้เพือ่ชารจ์เเบตเตอรี่
•การชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ไดจ้นเต็มจะใชเ้วลาไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง

1

2
3

เคล็ดลบัในการใชแ้บตเตอรีช่ารต์ได้
• ใหช้ารจ์แบตเตอรีช่ารต์ไดก้อ่นการใชง้าน หา้มใชง้านแบตเตอรีท่ียั่งไมไ่ดช้ารจ์
•สามารถชารจ์แบตเตอรีช่ารต์ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมู ิ5 ถงึ 35 °C โปรดชารจ์แบตเตอรี่
ชารต์ไดใ้นชว่งอณุหภมูดัิงกลา่ว หากอณุหภมูโิดยรอบอยูน่อกชว่งดังกลา่ว อาจจะไมส่ามารถ
ชารจ์แบบเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ซ้ําได ้และไฟแจง้เตอืนสถานะแบตเตอรีอ่าจจะตดิคา้ง

•หากใชเ้ครือ่ง P-touch โดยมทัีง้แบตเตอรีช่ารต์ไดอ้ยูใ่นเครือ่งพรอ้มกบัเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC 
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีอ่าจดับลงแมว้า่จะยังไมไ่ดช้ารจ์แบตเตอรีช่ารต์ไดจ้นเต็ม
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ลกัษณะของแบตเตอรีช่ารต์ได้
การทําความเขา้ใจคณุสมบัตขิองแบตเตอรีช่ารต์ไดจ้ะชว่ยใหค้ณุใชง้านแบตเตอรีไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสม
•การใชห้รอืการจัดเก็บแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ซ้ําในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืตํา่อาจเรง่การ
เสือ่มสภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชแ้บตเตอรีช่ารต์ไดด้ว้ยการชารจ์ทีส่งู (90% หรอืมากกวา่) 
ในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูจะเรง่การเสือ่มสภาพอยา่งมาก

•การใชเ้ครือ่ง P-touch ในขณะทีม่แีบตเตอรีช่ารต์ไดต้ดิตัง้อยูพ่รอ้มทัง้ชารจ์ไปดว้ยจะทําให ้
อายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากใชเ้ครือ่ง P-touch เมือ่มแีบตเตอรีช่ารต์ไดต้ดิตัง้อยู ่
ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC ออก

•หากไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่ง P-touch นานกวา่หนึง่เดอืน ใหถ้อดแบตเตอรีช่ารต์ไดอ้อกจากเครือ่ง 
P-touch แลว้เก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีเ่ย็นใหห้า่งจากแสงแดดโดยตรง

•หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีช่ารต์ไดเ้ป็นระยะเวลานาน แนะนําใหช้ารจ์แบตเตอรีใ่หมท่กุๆ 6 เดอืน
•หากคณุสมัผัสตัวเครือ่ง P-touch ในระหวา่งทีกํ่าลังชารจ์แบตเตอรี ่Li-ion ตัวเครือ่ง P-touch นัน้ 
อาจจะอุน่ กรณีดังกลา่วถอืเป็นกรณีปกต ิและคณุสามารถใชเ้ครือ่ง P-touch ไดอ้ยา่งปลอดภัย 
หากเครือ่ง P-touch รอ้นมากๆ ใหห้ยดุการใชง้าน

ขอ้มลูจําเพาะ
• เวลาชารจ์: โดยประมาณ 6 ชัว่โมงเมือ่ชารจ์ดว้ยอะแดปเตอร ์AC(AD-E001)
• แรงดันทีร่ะบ:ุ DC 7.2 V
•ความจทุีร่ะบ:ุ 1,850 mAh
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อลัคาไลน/์แบตเตอรี ่Ni-MH

หลังจากทีต่รวจสอบจนเเน่ใจแลว้วา่ไดปิ้ดเครือ่งแลว้ ใหถ้อดฝา
หลังของเครือ่ง P-touch ออก หากแบตเตอรียั่งอยูภ่ายในเครือ่ง 
P-touch ใหถ้อดออก

ใสถ่า่นอัลคาไลนข์นาด AA (LR6) ใหมห่กกอ้น หรอืแบตเตอรี ่
Ni-MH แบบชารจ์ซ้ําได ้(HR6) ทีช่ารจ์ไฟจนเต็มแลว้ ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ขัว้ปลายบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรีต่รง
กบัเครือ่งหมายบวก (+) และลบ (-) ดา้นในชอ่งใสแ่บตเตอรี่
ผูใ้ชถ้า่นอลัคาไลน์

23

ผูใ้ชแ้บตเตอรี ่Ni-MH แบบชารจ์ซํา้ได้

ใสฝ่าหลังโดยการสอดตะขอสามอนัดา้นลา่งเขา้ไปยังชอ่งเสยีบ
ของเครือ่ง P-touch จากนัน้ดันจนเขา้ที่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดปิ้ดเครือ่งแลว้เมือ่ทําการเปลีย่น
แบตเตอรี่

1

ตอ้งเปลีย่นถา่นใหมห่กกอ้นพรอ้มกนัเสมอ

ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้หกกอ้นพรอ้มกนัเสมอ

เยีย่มชมเว็บไซตข์องเราที ่support.brother.com 
สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการแนะนําลา่สดุ

2

3

• ถอดแบตเตอรีอ่อก หากคณุไมต่อ้งการใชเ้ครือ่ง P-touch เป็นระยะเวลานาน
•ทิง้แบตเตอรีท่ีจุ่ดจัดเก็บทีเ่หมาะสม อยา่ทิง้รวมกบัของเสยีท่ัวๆ ไป นอกจากนี้ ตรวจสอบใหแ้น่
ใจวา่ ไดป้ฏบัิตติามกฎระเบยีบทีบั่งคับใชทั้ง้หมดแลว้

• เมือ่จัดเก็บหรอืทิง้แบตเตอรี ่ใหห้อ่แบตเตอรี ่(เชน่ ดว้ยเทปใส) เพือ่
ป้องกนัการลัดวงจร

(ตัวอยา่งของฉนวนแบตเตอรี)่
1. เทปใส 
2. ถา่นอลัคาไลน ์หรอืแบตเตอรี ่Ni-MH

2

1

http://support.brother.com/
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28 การใสต่ลับเทป

ตลัปเทปกวา้ง 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม., 18 มม. หรอื 24 มม. และเทปทอ่กวา้ง 5.8 มม., 
8.8 มม., 11.7 มม., 17.7 มม. หรอื 23.6 มม. สามารถใชก้บัเครือ่ง P-touch ของคณุได ้

ตรวจสอบวา่ สว่นปลายของเทปไมง่อและผา่นชอ่งนําเทป หากเทปไม่
ผา่นชอ่งนําเทป ใหใ้สเ่ทปใหผ้า่นชอ่งนําเทบตามรปูทีป่รากฏ 
1. สว่นปลายของตลับเทป
2. ชอ่งนําเทป

หลังจากตรวจสอบจนแน่ใจแลว้วา่เครือ่งปิดอยู ่ใหว้างเครือ่ง 
P-touch บนพืน้ผวิทีเ่รยีบตามทีแ่สดงไวใ้นภาพ จากนัน้ใหเ้ปิดฝา
หลัง หากมตีลับเทปอยูใ่นเครือ่ง P-touch ใหถ้อดตลัปเทปออก
โดยดงึขึน้

ใสต่ลับเทปลงในชอ่งใสเ่ทป โดยใหป้ลายของตลับเทปหัน
หนัาเขา้หาชอ่งเทปออกของเครือ่ง P-touch และกดใหเ้เน่น
จนกระท่ังไดย้นิเสยีงคลกิ
1. ชอ่งเทปออก

การใสต่ลบัเทป

หากตลับเทปใหมม่ตัีวปิดกระดาษแข็ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ ไดด้งึตัว
ปิดออกกอ่นการใสต่ลับเทป

2

11

2

1

3

• เมือ่ใสม่ว้นเทป ตรวจสอบใหเ้เน่ใจวา่ เทปและแถบหมกึไมโ่ดนหัวพมิพ์
•ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไมม่รีอยยน่ในเทป จากนัน้ใหใ้ส่
ตลัปเทปอยา่งระมัดระวัง หากมรีอยยน่ในตลับเทป เทปจะ
จับสว่นทีย่ืน่ออกมา (2) เมือ่ใสเ่ทปเขา้ไปและเทปงอ
หรอืมรีอยยับอาจเป็นสาเหตใุหเ้ทปตดิขดัได ้
เพือ่แกปั้ญาหาเทปยน่ โปรดดภูาพในขัน้ที ่1 และดงึ
เทปออกจากชอ่งนําเทป

• เมือ่ทําการถอนตลับเทป ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เทปไม่
ยืน่ออกมา (2)

2
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29การเปิด/ปิดเครือ่ง

ปิดฝาหลัง

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพือ่เปิดเครือ่ง P-touch
กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง P-touch

เวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
หากคณุใชอ้ะแดปเตอร ์AC หรอืแบตเตอรี ่Li-ion คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เวลาปิดเครือ่งอตัโนมัติ
ได ้

กดปุ่ ม เมนู เลอืก "ปิดเครือ่งอตัโนมัต"ิ โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม 
Enter

เลอืกแบตเตอรีท่ีแ่สดงบนหนา้จอ LCD โดยการใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  และตัง้คา่โดยการใชปุ้่ ม  
หรอืปุ่ ม  สามารถเลอืก "อะแดปเตอร ์AC" หรอื "แบตเตอรีช่ารต์ได"้ ได ้

กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

• วางเครือ่ง P-touch บนพืน้ผวิทีเ่รยีบตามทีแ่สดงในรปูภาพ 
จากนัน้ใสฝ่าหลัง

•หากคณุไมส่ามารถใสฝ่าหลังได ้ใหต้รวจสอบวา่ตัวล็อคสี
ขาว (1) อยูใ่นตําแหน่งบน หากไม ่ใหย้กตัวล็อคขึน้แลว้
ใสฝ่าครอบ

1

4

•หา้มดงึป้ายฉลากทีอ่อกจากชอ่งเทปออก การกระทําเชน่นีจ้ะทําใหแ้ถบหมกึหลดุออก
จากเทป เทปจะไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีตอ่ไปหลงัจากทีแ่ถบรบิบิน้ หลุดออกมา 

• เก็บตลับเทปไวใ้นทีม่ดืและเย็น หา่งจากสถานทีท่ีถ่กูแสงอาทติยโ์ดยตรง อณุหภมูสิงู ความชืน้
สงู หรอืมฝีุ่ นละออง ใชต้ลับเทปทันททีีทํ่าไดห้ลังจากการเปิดหบีหอ่

เทปกาวแบบเหนยีว:
• เเนะนําใหใ้ชเ้ทปกาวแบบเหนียวสําหรับพืน้ผวิทีข่รุขระ หรอืพืน้ผวิทีล่ืน่
•แมว้า่ตามแผน่คําแนะนําทีม่ากบัเทปกาวจะแนะนําใหต้ดัเทปกาวดว้ยกรรไกร แตเ่ครือ่ง
ตดัเทปทีต่ดิต ัง้มาเครือ่ง P-touch สามารถตดัเทปกาวได ้

การเปิด/ปิดเครือ่ง

• เครือ่ง P-touch ของคณุมคีณุสมบัตปิระหยัดพลังงานซึง่จะปิดตัวเครือ่งโดยอัตโนมัต ิหากไมม่ี
การกดปุ่ มใดๆ ในระยะเวลาทีกํ่าหนด หรอืภายในเงือ่นไขการทํางานบางอยา่ง โปรดด ู"เวลา
ปิดเครือ่งอตัโนมัต"ิ สําหรับรายละเอยีด

เมือ่คณุใชถ้า่นอลัคาไลน ์หรอืแบตเตอรี ่Ni-MH จะไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้เวลาปิดอตัโนมัตไิด ้
(เวลากําหนดไวท้ี ่20 นาท)ี

1

2

3
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30 การป้อนเทป

เวลาปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

ป้อน & ตดั
ฟังกช์ัน่ป้อน & ตัด จะป้อนเทปเปลา่ 24.5 มม. จากนัน้จะตัดเทป

กดปุ่ ม ป้อน & ตดั 
"ป้อน และ ตัด?" จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ LCD

การใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  เพือ่เลอืก "ป้อน และ ตัด" จากนัน้กด ตกลง หรอื Enter ก็ได ้
ขอ้ความ "ป้อนเทป... โปรดรอ" จะปรากฏขึน้ในระหวา่งทีป้่อนเทป จากนัน้ เทปจะถกูตัด

ป้อนอยา่งเดยีว
ฟังกช์ัน่นี้จะเลือ่นเทปไปขา้งหนา้ประมาณ 24.5 มม. ทําใหเ้ทปเปลา่ยืน่ออกมาจากตลับเทป แนะนํา
ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่นี่เมือ่ใชเ้ทปผา้ ซึง่ควรใชก้รรไกรตัด

กดปุ่ ม ป้อน & ตดั 
"ป้อน และ ตัด?" จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ LCD

การต ัง้ คา่ การต ัง้ คา่
อะแดปเตอร ์AC ปิด แบตเตอรีช่ารต์ได ้ ปิด

10 นาที 10 นาที
20 นาที 20 นาที
30 นาที 30 นาที
40 นาที 40 นาที
50 นาที 50 นาที
1 ชม. 1 ชม.
2 ชม.
4 ชม.
8 ชม.
12 ชม.

•หากคณุเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเครือ่ง P-touch หลังจากทีค่ณุกําหนด 
"ปิดเครือ่งอตัโนมัต"ิ การตัง้คา่สําหรับ "อะแดปเตอร ์AC" จะสามารถใชไ้ด ้

•คา่เริม่ตน้ คอื "1 ชม." สําหรับอะแดปเตอร ์AC และ "30 นาท"ี สําหรับแบตเตอรี ่Li-ion

การป้อนเทป

•ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้้อนเทปโดยไมม่รีอยยน่ในเทปและแถบหมกึหลังจากทีใ่สต่ลับเทป
•หา้มดงึป้ายฉลากทีอ่อกจากชอ่งเทปออก การกระทําเชน่นีจ้ะทําใหแ้ถบหมกึหลดุออก
จากเทป เทปจะไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีตอ่ไปหลงัจากทีแ่ถบรบิบิน้ หลุดออกมา

•หา้มปิดกัน้ชอ่งเทปออกในระหวา่งการพมิพห์รอืขณะทีเ่ทปออก การทําเชน่นัน้จะทําใหเ้ทปตดิ
ขดัได ้

1

2

เพือ่ออกหรอืยกเลกิฟังกช์ัน่นี้ ใหก้ด Esc

1




 เริม่ก

ารใช
ง้าน

ภาษาไทย

31หนา้จอ LCD

การใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  เพือ่เลอืก "ป้อนอยา่งเดยีว" จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter ก็ได ้
ขอ้ความ "ป้อนเทป... โปรดรอ" จะปรากฏขึน้ในขณะทีกํ่าลังป้อนเทป

ความคมชดั LCD
คณุสามารถเปลีย่น การตัง้คา่ความคมชดัของหนา้จอ LCD ตัง้แตร่ะดับหนึง่ถงึหา้ (+2, +1, 0, -1, -2) 
เพือ่ทําใหห้นา้จออา่นไดง้่ายขึน้ คา่เริม่ตน้ของเครือ่ง คอื "0"

กดปุ่ ม เมนู เลอืก "การปรับแตง่" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

เลอืก "ความคมชดั LCD" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม จากนัน้ตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม 

กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

ไฟสอ่งสวา่ง
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไฟสอ่งสวา่งเป็นเปิดหรอืปิด
หนา้จอสามารถมองเห็นไดง้า่ยหากเปิดไฟสอ่งสวา่ง คา่เริม่ตน้ของเครือ่ง คอื "เปิด"

กดปุ่ ม เมนู จากนัน้เลอืก "ขัน้สงู" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

เลอืก "ไฟสอ่งสวา่ง" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

เลอืก "เปิด" หรอื "ปิด" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

2

เพือ่ออกหรอืยกเลกิฟังกช์ัน่นี้ ใหก้ด Esc

หนา้จอ LCD

1
2
3

•กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้
•การกดปุ่ ม เวน้วรรค บนหนา้จอตัง้คา่ความคมชดัจะตัง้ความคมชดัเป็นคา่เริม่ตน้ "0"

1

2

3

•สามารถประหยัดพลังงานไดเ้มือ่ปิดไฟสอ่งสวา่ง
• ไฟสอ่งสวา่งจะปิดโดยอตัโนมัต ิใหก้ดปุ่ มใดๆ เพือ่เปิดการใชง้านไฟสอ่งสวา่งอกีครัง้ ระหวา่ง
การพมิพ ์ไมส่ามารถใชไ้ฟสอ่งสวา่งได ้ไฟสอ่งสวา่งจะเปิดขึน้ในระหวา่งการถา่ยโอนขอ้มลู
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32 การตัง้คา่ภาษาเเละหน่วย

ภาษา

กดปุ่ ม เมนู เลอืก " ภาษา" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

เลอืกภาษาสําหรับเมนูคําสัง่และขอ้ความทีแ่สดงบนหนา้จอ LCD ดว้ยการกดปุ่ ม  หรอืปุ่ ม  
สามารถเลอืกภาษาจากภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ

กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

หนว่ย

กดปุ่ ม เมนู เลอืก "หน่วย" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

เลอืกหน่วยเพือ่ใหแ้สดงขนาดของหน่วยบนหนา้จอ LCD ดว้ยการใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม 
สามารถเลอืก "นิว้" หรอื "มม." ได ้

กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

การต ัง้คา่ภาษาเเละหนว่ย

1
2

3

กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้

1
2

3

คา่เริม่ตน้ของเครือ่ง คอื "มม."
กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้
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การแกไ้ขป้ายฉลาก

คณุสามารถเลอืกประเภทโปรแกรมการพมิพป้์ายฉลากไดห้กแบบ 

GENERAL 
ป้ายฉลากทีพ่มิพด์ว้ยโหมดนีส้ามารถใชสํ้าหรับวัตถปุระสงคท่ั์วไปได ้ในโหมด
นี้คณุสามารถระบรุายการดังตอ่ไปนี้ได ้
• ฉลากยาว: Auto, 10 มม.-999 มม.
• ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)

FACEPLATE 
ป้ายฉลากทีพ่มิพด์ว้ยโหมดนีส้ามารถใชเ้พือ่แยก faceplate บล็อคของขอ้ความ
จะเวน้ระยะบนป้ายฉลากแบบเดีย่ว ในโหมดนี้คณุสามารถระบรุายการดังตอ่ไป
นี้ได ้
• ฉลากยาว: 50 มม., 10 มม.-999 มม.
• # บล็อค: 1, 1 - 5
• ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)

CABLE WRAP 
ป้ายฉลากทีพ่มิพด์ว้ยโหมดนีส้ามารถพันรอบสายเคเบิล้หรอืสายไฟ
ในโหมด CABLE WRAP ขอ้ความจะถกูพมิพดั์งทีแ่สดงในภาพประกอบ คณุยัง
สามารถระบรุายการตอ่ไปนี้ได ้

• หน่วยวัด: Dia(Ø) (เสน้ผา่นศนูยก์ลางทีก่ําหนดเอง), ความยาว (ความ
ยาวทีกํ่าหนดเอง), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, หมนุ.90

• คา่: ขึน้อยูก่บัหน่วยวัด
• ซ้ํา: เปิด, ปิด
• Cross-ID: ปิด, เปิด

ขอ้ความ: พมิพข์อ้มลูในรปูบรรทัดเดยีวหรอืหลายบรรทัด

การเลอืกประเภทโปรแกรมการพมิพป้์ายฉลาก

• เมือ่เลอืกโหมด GENERAL คณุสามารถกดปุ่ ม เลือ่น จากนัน้กดปุ่ ม Enter 
เพือ่เพิม่บล็อคใหม่

• ไมส่ามารถใชก้ารตัง้คา่แบบแนวตัง้ไดเ้มือ่ใสตั่วอกัษรภาษาไทย

แนวนอน

แนวตัง้

1 บล็อค

2 บล็อค

มาตรฐาน

หมนุ.90

เมือ่ใช ้Flexible ID Tape: 
•ขอแนะนําใหใ้ช ้Flexible ID Tape สําหรับป้ายฉลาก Cable Wrap และ Cable Flag
• ป้ายฉลากทีทํ่าจาก Flexible ID Tape ไมไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ป็นฉนวนป้องกนัไฟฟ้า
• เมือ่ทําการพันป้ายฉลากรอบสิง่ของทรงกระบอก 
เส่น้ผา่นศนูยก์ลาง (1) ของสิง่ของนัน้อยา่งนอ้ย
ควรจะมคีวามยาว 3 มม.

•ปลายทีทั่บซอ้นกนั (2) ของป้ายฉลาก หรอื label 
flag อยา่งนอ้ยควรจะมคีวามยาว 5 มม.

2

1
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CABLE FLAG 
ป้ายฉลากทีพ่มิพด์ว้ยโหมดนีส้ามารถพับรอบสายเคเบิล้หรอืสายไฟ 
และปลายทัง้สองขา้งของป้ายฉลากจะตดิเขา้หากนัลักษณะเหมอืน
ชายธง ขอ้ความจะถกูพมิพบ์นปลายทัง้สองขา้งของป้ายฉลาก โดยที่
ปลอ่ยใหม้พีืน้ทีว่า่งในสว่นกลางทีพั่นรอบสายเคเบิล้ ในโหมดน้ีคณุ
สามารถระบรุายการดังตอ่ไปนี้ได ้

• รปูแบบ:  (ขอ้ความทีเ่หมอืนกนัจะถกูพมิพล์งบนแตล่ะ
บล็อค),  (ขอ้ความทีแ่ตกตา่งกนัสองแบบจะถกูพมิพล์ง
บนแตล่งบล็อค)

• ความยาวธง: 30 มม., 10 มม.-200 มม.
• Cable Diameter: 6 มม., 3 มม.-90 มม.
• ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)
• Cross-ID: ปิด, เปิด

PATCH PANEL 
ป้ายฉลากทีพ่มิพด์ว้ยโหมดนีส้ามารถใชเ้พือ่แยกแผงหนา้ปัด ในโหมดนี้
คณุสามารถระบรุายการดังตอ่ไปนีไ้ด ้
• ความยาวบล็อค: 15.0 มม., 5.0 มม.-300.0 มม.
• # บล็อค: 4, 1-99
• ตัวแบง่:  (เครือ่งหมายถกู),  (ขดี),  

(เสน้),  (ตัวหนา),  (กรอบ),  (ไมม่)ี
• ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)
• กลับดา้น: ปิด, เปิด
• ขัน้สงู: ปิด, เปิด
ปรับระยะหา่งของบล็อคไดอ้ยา่งอสิระเมือ่ตัง้ "ขัน้สงู" เป็น "เปิด"

เมือ่ใชเ้ทป Self-Laminating:
• แนะนําใหใ้ชเ้ทป Self-Laminating สําหรับฉลากแบบ Cable Wrap
•ขอ้ความจะพมิพใ์นแนวนอน 
• เมือ่คณุใสเ่ทป Self-Laminating และเลอืก Cable Wrap คณุสามารถระบรุายการตอ่ไปนี้ได ้

- ความยาวฉลาก: อตัโนมตั,ิ 15 มม.-300 มม.
- ปรับการพมิพแ์นวตัง้: -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 
- Cross-ID: ปิด, เปิด

1

1. ชายธงอยา่งนอ้ย 15 มม.

แนวน
อน

แนว

ความยาว
ธง

เสน้รอบวง
สาย
เคเบลิ

ความยาว
ธง

ความยาว
ธง

เสน้รอบวง
สาย
เคเบลิ

ความยาว
ธง

•คณุสามารถป้อนบารโ์คด้ไดเ้พยีงสองบารโ์คด้เมือ่เลอืก  ในรปูแบบแบบชายธง
•ขอแนะนําใหใ้ช ้Flexible ID Tape สําหรับป้ายฉลาก Cable Flag
• ป้ายฉลากทีทํ่าจาก Flexible ID Tape ไมไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใชเ้ป็นฉนวนป้องกนัไฟฟ้า

1A-B01 1A-B02 1A-B03

ความยาวความยาว ความยาว
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• ไมม่ขีอบ: ปิด, เปิด
ตัง้ขอบป้ายฉลากซา้ยและขวาเป็นศนูย์

PUNCH-DOWN BLOCK 
ป้ายฉลากทีพ่มิพด์ว้ยโหมดนีส้ามารถใชเ้พือ่กําหนดประเภทของการเชือ่มตอ่ไฟฟ้าทีมั่กใชก้บัระบบ
โทรศัพท ์แตล่ะบล็อคบนป้ายฉลากเดีย่วสามารถมไีดถ้งึ 3 แถว และในแตล่ะบล็อคคณุสามารถป้อนได ้
3 แถว ในโหมดนีค้ณุสามารถระบรุายการดังตอ่ไปนีไ้ด ้
• ความกวา้ง: 200 มม., 50 มม.-300 มม.
• ประเภท: 4 คู,่ 2 คู,่ 3 คู,่ 5 คู,่ วา่ง
• ลําดับ:  (ไมม่)ี,  (แนวนอน),  (แบบแกน)
• คา่เริม่ตน้: ---, 1 - 99999

Heat Shrink Tube
เมือ่ใช ้Heat Shrink Tube หนา้จอตัง้คา่ HEAT-SHRINK TUBE จะปรากฏขึน้
เมือ่มกีารกดปุ่ มโปรแกรมการพมิพป้์ายฉลาก
• ฉลากยาว: Auto, 25 มม.-999 มม.
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความยามสงูสดุ คอื 500 มม. เมือ่ให ้Heat Shrink Tube 
กบัความกวา้งที ่5.8 หรอื 8.8 มม.

ขอ้ความ: พมิพข์อ้มลูในรปูบรรทัดเดยีวหรอืหลายบรรทัด

"ขัน้สงู" และ "ไมม่ขีอบ" ไมส่ามารถตัง้เป็น "เปิด" พรอ้มกนัได ้

• เมือ่เลอืก "วา่ง" ใน "ประเภท", ตัง้ "ลําดับ" เป็นไมม่ี
• เมือ่เลอืกไมม่ใีน "ลําดับ", "คา่เริม่ตน้" แสดง "---" และคณุไมส่ามารถตัง้คา่ได ้การเลอืกแนว
นอนหรอืแบบแกน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ใหค้ณุตัง้ "คา่เริม่ตน้" จาก 1 ถงึ 99,999

เมือ่ใช ้Heat Shrink Tube: 
•คณุไมส่ามารถพมิพก์รอบได ้
• ตัวอกัษรตกแตง่บางสว่นอาจถกูตัดออกเมือ่แถวแตก
• ตัวอกัษรทีพ่มิพอ์าจจะเล็กกวา่เมือ่มกีารใชเ้ทป TZe



การแกไ้ขป้ายฉลาก

36 การสรา้งฉลากบารโ์คด้

ดว้ยการใชฟั้งกช์ัน่บารโ์คด้ คณุสามารถสรา้งป้ายฉลากดว้ยบารโ์คด้แบบหนึง่มติเิพือ่ใชก้บัป้ายควบ
คมุทรัพยส์นิ ป้ายหมายเลขอนุกรม และแมแ้ตร่ะบบ POS และการควบคมุสต๊อกสนิคา้
รายการ "บารโ์คด้" ทีส่ามารถเลอืกไดแ้สดงอยูใ่นคูม่อืสําหรับผูใ้ช ้

การต ัง้คา่พารามเิตอรบ์ารโ์คด้และการป้อนขอ้มลูบารโ์คด้

กดปุ่ ม บารโ์คด้
หนา้จอ "ตัง้คา่บารโ์คด้" จะปรากฏขึน้

เลอืกคณุลักษณะดว้ยการใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  จากนัน้ ตัง้คา่สําหรับคณุลักษณะดว้ยการใชปุ้่ ม  
หรอืปุ่ ม 
- Protocol: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, 

UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
- กวา้ง: เล็ก, ใหญ่
- ภายใต#้: เปิด, ปิด
- เชค็เลข: ปิด, เปิด
ตัวเลขตรวจสอบมเีฉพาะสําหรับ Protocol Code39, I-2/5 และ Codabar เทา่นัน้

กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter เพือ่นําการตัง้คา่ไปใช ้

การพมิพใ์นขอ้มลูบารโ์คด้
สามารถป้อนตัวอกัษรพเิศษลงในบารโ์คด้เมือ่ใช ้Protocol CODE39, 
CODE128, CODABAR หรอื GS1-128 เมือ่ไมใ่ชตั้วอกัษรพเิศษ 
ใหไ้ปยังขัน้ตอนที ่7

กดปุ่ ม สญัลกัษณ์ 
รายการของตัวอกัษรทีม่สํีาหรับโปรโตคอลปัจจุบันจะปรากฏขึน้

เลอืกตัวอกัษรโดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  จากนัน้ กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม 
Enter เพือ่แทรกตัวอกัษรในขอ้มลูบารโ์คด้

การสรา้งฉลากบารโ์คด้

• เครือ่ง P-touch ไมไ่ดอ้อกแบบมาสําหรับการสรา้งป้ายฉลากบารโ์คด้โดยเฉพาะ ใหต้รวจสอบ
ป้ายฉลากบารโ์คด้วา่สามารถอา่นไดโ้ดยใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้อยูเ่สมอ

• เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหพ้มิพบ์ารโ์คด้ดว้ยหมกึสดํีาบนเทปสขีาว เครือ่งอา่นบารโ์คด้บางประเภท
อาจไมส่ามารถอา่นบารโ์คด้ทีส่รา้งโดยใชเ้ทปหรอืหมกึ สี

• ใชก้ารตัง้คา่ "ใหญ"่ สําหรับ "กวา้ง" เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้เครือ่งอา่นบารโ์คด้บางประเภทอาจ
ไมส่ามารถอา่นบารโ์คด้ทีส่รา้งโดยใชก้ารตัง้คา่ "เล็ก" ได ้

•การพมิพบ์ารโ์คด้ตอ่เนื่องเป็นจํานวนมากสามารถทําใหหั้วพมิพร์อ้นเกนิ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่
คณุภาพของการพมิพ์

1

สามารถป้อนบารโ์คด้ไดถ้งึหา้บารโ์คด้บนป้ายฉลาก

2

ตัวอกัษรอาจไมป่รากฏขึน้ดา้นลา่งบารโ์คด้แมว้า่เลอืก "เปิด" สําหรับ "ภายใต#้" ขึน้อยูก่บั
ความกวา้งของเทปทีใ่ช ้จํานวนเสน้ทีป้่อน หรอืการตัง้คา่รปูแบบของตัวอกัษรปัจจบัุน

3
การตัง้คา่ใหมจ่ะไมถ่กูนําไปใช ้หากคณุไมก่ดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

4

5

6
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กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter เพือ่แทรกบารโ์คด้ลงในป้ายฉลาก
บารโ์คด้จะปรากฏขึน้บนหนา้จอป้อนขอ้ความ

การแกไ้ขและการลบบารโ์คด้
• เพือ่แกไ้ขพารามเิตอรข์องบารโ์คด้ และขอ้มลูบารโ์คด้ วางเคอรเ์ชอรไ์วด้า้นใตเ้ครือ่ง
หมายบารโ์คด้ทีอ่ยูบ่นหนา้จอการป้อนขอ้มลู จากนัน้เปิดหนา้จอ "ตัง้คา่บารโ์คด้" โปรดด ู
"การตัง้คา่พารามเิตอรบ์ารโ์คด้และการป้อนขอ้มลูบารโ์คด้" ในหนา้ 36

• เพือ่ลบบารโ์คด้ออกจากป้ายฉลาก วางเคอรเ์ชอรไ์ปดา้นขวาของเครือ่งหมายบารโ์คด้ทีอ่ยูบ่นหนา้
จอการป้อนขอ้มลูและกดปุ่ ม BS (ถอยหลงั)

สามารถสรา้งป้ายฉลากทีม่ตัีวเลขแบบอนุกรมได ้คณุสามารตัง้การเพิม่ขึน้และจํานวนนับสําหรับชดุ
อนุกรมได ้ในโหมดอนุกรม คณุสามารถสร้างชดุป้ายฉลากโดยการเพิม่ตัวเลขหนึง่ตัวในแบบ ในโหมด
อนุกรมขัน้สงู คณุสามารถเลอืกพรอ้มกนัหรอืขัน้สงูได ้โหมดพรอ้มกนัจะสรา้งชดุป้ายฉลากทีม่ตัีวเลข
สองตัวเพิม่ขึน้ทีพ่รอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั ในโหมดขัน้สงูจะสรา้งชดุป้ายฉลากโดยใหค้ณุเลอืกลําดับ
ในรูปแบบและเพิม่ตัวเลขขึน้อยา่งตอ่เนื่อง

อนกุรม

ป้อนขอ้ความ

ตวัอยา่ง: สรา้งป้ายฉลาก 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04 จาก 
1A-A01 ดว้ยการใชฟั้งกช์ัน้นี้

กดปุ่ ม อนุกรม และหนา้จอเพือ่ใหร้ะบรุะยะทีจ่ะแสดง

ใชปุ้่ ม , ปุ่ ม ,  หรอืปุ่ ม  เพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษรตัวแรก 
จากนัน้กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter จากนัน้วางเคอรเ์ซอรไ์วใ้ตตั้ว
อกัษรตัวสดุทา้ยเพือ่ทําใหเ้พิม่ขึน้ กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter 

ตวัอยา่ง: เลอืก 1 ของ A01

เลอืก "นับ" และ "อัตราเพิม่" โดยการใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  และตัง้คา่
โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  

ตวัอยา่ง: เมือ่คณุตอ้งการเพิม่จํานวนหนึง่สีค่รัง้ ใหตั้ง้ "นับ": 4, 
"อตัราเพิม่": 1.

โปรดดคููม่อืสําหรับผูใ้ชเ้พือ่พมิพป้์ายฉลาก

7

•กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้
•กดปุ่ ม เวน้วรรค เพือ่ตัง้คณุลักษณะทีเ่ลอืกไปเป็นคา่เริม่ตน้

การป้อนฉลากอนุกรม

1

32

3

4
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กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter เพือ่แสดงหนา้จอทีค่ณุตัง้

ตวัอยา่ง: 

อนกุรมข ัน้สงู

พรอ้มกนั

ป้อนขอ้ความ

ตวัอยา่ง: สรา้งป้ายฉลาก 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03, 1A-D04 จาก 
1A-A01 ดว้ยการใชฟั้งกช์ัน้นี้

กดปุ่ ม เลือ่น และปุ่ ม อนุกรม และเลอืก "พรอ้มกัน" โดยการใชปุ้่ ม  
หรอืปุ่ ม  และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter 

ระบชุว่งแรกของตัวอกัษรทีค่ณุตอ้งการเพิม่

• เพือ่ระบตัุวอกัษรหนึง่ตัว ใหใ้ชปุ้่ ม , ปุ่ ม , ปุ่ ม  หรอืปุ่ ม  
เพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษร และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter 
สองครัง้

• เพือ่ระบชุว่งของตัวอกัษร ใหใ้ชปุ้่ ม , ปุ่ ม , ปุ่ ม  หรอืปุ่ ม  
เพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษรตัวแรกในชว่ง และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม 
Enter จากนัน้ วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษรตัวสดุทา้ยในชว่ง และกดปุ่ ม 
ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

ตวัอยา่ง: เลอืก 1 ของ A01

ทําขัน้ตอนที ่3 ซ้ํา เพือ่ระบชุว่งทีส่องของตัวอักษรทีค่ณุตอ้งการเพิม่

ตวัอยา่ง: เลอืก A ของ A01

เลอืก "นับ" และ "อัตราเพิม่" โดยการใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  และตัง้
คา่โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  

ตวัอยา่ง: เมือ่คณุตอ้งการเพิม่จํานวนหนึง่สีค่รัง้ ใหตั้ง้ "นับ": 4, 
"อตัราเพิม่": 1.

5

• เมือ่คณุกดปุ่ ม อนุกรม คณุสามารถทําการตัง้คา่ซ้ําได ้หลังจากทําการตัง้คา่อกีครัง้แลว้ 
ระบบจะแสดงขอ้ความ "ตกลงทีจ่ะบันทกึทับบนขอ้มลูหลังจากตําแหน่งนี้?" หากตกลง
ทีจ่ะเขยีนทับ ใหก้ดปุ่ ม ตกลง

•คณุสามารถเลอืก ทัง้หมด/ปัจจบัุน/ระยะ เมือ่พมิพป้์ายฉลากทีม่หีลายหนา้
• โปรดดคููม่อืสําหรับผูใ้ชเ้พือ่พมิพป้์ายฉลาก

1

2

3

คณุไมส่ามารถเลอืกตัวอกัษรตัวแรกได ้เนื่องจากตัวอักษรเป็นสี
เทา

4

5
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กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter เพือ่แสดงหนา้จอทีค่ณุตัง้

ตวัอยา่ง: 

ข ัน้สงู

ป้อนขอ้ความ

ตวัอยา่ง: สรา้งป้ายฉลาก 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04 และ 
1A-B01, 1A-B02, 1A-B03, 1A-B04 จาก 1A-A01 ดว้ยการใชฟั้งกช์ัน้นี้

กดปุ่ ม เลือ่น และปุ่ ม อนุกรม และเลอืก "ขัน้สงู" โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม 
 และกดปุ่ ม ตกลง 

ระบชุว่งแรกของตัวอกัษรทีค่ณุตอ้งการเพิม่

• เพือ่ระบตัุวอกัษรหนึง่ตัว ใหใ้ชปุ้่ ม , ปุ่ ม , ปุ่ ม  หรอืปุ่ ม  
เพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษร และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter 
สองครัง้

• เพือ่ระบชุว่งของตัวอกัษร ใหใ้ชปุ้่ ม , ปุ่ ม , ปุ่ ม  หรอืปุ่ ม  
เพือ่วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษรตัวแรกในชว่ง และกดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม 
Enter จากนัน้ วางเคอรเ์ซอรใ์ตตั้วอกัษรตัวสดุทา้ยในชว่ง และกดปุ่ ม 
ตกลง หรอืปุ่ ม Enter

ตวัอยา่ง: เลอืก 1 ของ A01

เลอืก "นับ" และ "อัตราเพิม่" โดยการใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  และตัง้
คา่โดยใชปุ้่ ม  หรอืปุ่ ม  

ตวัอยา่ง: เมือ่คณุตอ้งการเพิม่จํานวนหนึง่สีค่รัง้ ใหตั้ง้ "นับ": 04, 
"อตัราเพิม่": 1.

ทําขัน้ตอนที ่3 และ 4 ซ้ํา เพือ่ระบชุว่งทีส่องของตัวอกัษรทีค่ณุตอ้ง
การเพิม่ คา่สว่นเพิม่ และคา่การนับ

ตวัอยา่ง: เลอืก A ของ A01 เมือ่คณุตอ้งการเพิม่จํานวนหนึง่สองครัง้ 
ใหตั้ง้ "นับ": 02, "อัตราเพิม่": 1.

6

• เมือ่คณุกดปุ่ ม เลือ่น และปุ่ ม อนุกรม คณุสามารถทําการตัง้คา่ซ้ําได ้หลังจากทําการตัง้คา่
อกีครัง้แลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ "ตกลงทีจ่ะบันทกึทับบนขอ้มลูหลังจากตําแหน่งนี้?" 
หากตกลงทีจ่ะเขยีนทับ ใหก้ดปุ่ ม ตกลง

•คณุสามารถเลอืก ทัง้หมด/ปัจจบัุน/ระยะ เมือ่พมิพป้์ายฉลากทีม่หีลายหนา้
• โปรดดคููม่อืสําหรับผูใ้ชเ้พือ่พมิพป้์ายฉลาก

1

2

3

คณุไมส่ามารถเลอืกตัวอกัษรตัวแรกได ้เนื่องจากตัวอักษรเป็นสี
เทา

4

5
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40 การป้อนฉลากอนุกรม

กดปุ่ ม ตกลง หรอืปุ่ ม Enter เพือ่แสดงหนา้จอทีค่ณุตัง้

ตวัอยา่ง: 

6

• เมือ่คณุกดปุ่ ม เลือ่น และปุ่ ม อนุกรม คณุสามารถทําการตัง้คา่ซ้ําได ้หลังจากทําการตัง้คา่
อกีครัง้แลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความ "ตกลงทีจ่ะบันทกึทับบนขอ้มลูหลังจากตําแหน่งนี้?" 
หากตกลงทีจ่ะเขยีนทับ ใหก้ดปุ่ ม ตกลง

•คณุสามารถเลอืก ทัง้หมด/ปัจจบัุน/ระยะ เมือ่พมิพป้์ายฉลากทีม่หีลายหนา้
• โปรดดคููม่อืสําหรับผูใ้ชเ้พือ่พมิพป้์ายฉลาก

•กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้
• โหมดอนุกรมยังสามารถใชก้บับารโ์คด้ไดอ้กีดว้ย บารโ์คด้นับเป็นตัวอกัษร
• ระบบใสลํ่าดับหมายเลขอตัโนมัตจิะสามารถใชง้านเลขไทยและเลขอารบกิได ้
• ลําดับโหมดอนุกรมสามารถมตัีวอกัษรสงูสดุไดห้า้ตัวเทา่นัน้
•คา่ "นับ" สามารถตัง้ลําดับหมายเลขสงูสดุไดถ้งึ 99
•คา่ "อัตราเพิม่" สามารถตัง้ในสว่นเพิม่ของหนึง่ถงึเกา้

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

ชอ่งวา่ง (ทีแ่สดงเป็น "_" ในตัวอยา่งดา้นลา่ง) สามารถปรับระยะชอ่งวา่งตัวอกัษรหรอืควบคมุ
จํานวนตัวเลขทีจ่ะพมิพไ์ด ้

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




ก
ารใช

 ้P
-TO

U
C

H
 SO

FTW
A

R
E

ภาษาไทย

41การใช ้P-touch Software


การใช ้P-TOUCH SOFTWARE

ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์P-touch และไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่ใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุกบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์
เยีย่มชมหนา้เว็บทีม่รีุ่นของคณุบนเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 
และดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรดั์งตอ่ไปนี:้

- Windows: ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Editor, P-touch Update Software, P-touch Transfer 
Manager และ Printer Setting Tool

- Mac: ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละ P-touch Editor

ในการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์คณุตอ้งเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพโ์ดยใชส้าย USB 

คณุสมบตั ิ

ความตอ้งการระบบ
กอ่นการตดิตัง้ ใหต้รวจสอบวา่ การกําหนดคา่ระบบของคณุตรงตามความตอ้งการดังตอ่ไปนี้
สําหรับรายชือ่ระบบปฏบัิตกิารทีใ่ชร้่วมกนัไดล้า่สดุ โปรดเยีย่มชม support.brother.com 

การใช ้P-touch Software

P-touch Editor ชว่ยใหท้กุๆ คนสามารถสรา้งฉลากทีม่รีูปแบบซบัซอ้นและหลากหลายได ้
อยา่งง่ายดายดว้ยการใชตั้วอกัษร แมแ่บบ และคลปิอารต์

ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์ ชว่ยใหค้ณุพมิพฉ์ลากไดจ้ากเครือ่ง P-touch ทีเ่ชือ่มตอ่ เมือ่ใช ้P-touch 
Editor ในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ

P-touch Update 
Software

สามารถอพัเกรดซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุได ้

P-touch Transfer 
Manager

ใหค้ณุถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ ไปยังเครือ่งพมิพแ์ละบันทกึไฟล์
สํารองขอ้มลูไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
(Windows เทา่นัน้)

OS Windows Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

Macintosh OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x/10.10.x

ฮารด์ดสิก์ Windows พืน้ทีด่สิก:์ 70 MB หรอืมากกวา่

Macintosh พืน้ทีด่สิก:์ 500 MB หรอืมากกวา่

หน่วยความจํา Windows Windows Vista/Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2: 
512 MB หรอืมากกวา่ 
Windows 7: 1 GB หรอืมากกวา่ (32-bit) หรอื 2 GB หรอืมากกวา่ 
(64-bit)
Windows 8/Windows 8.1: 
1 GB หรอืมากกวา่ (32-bit) หรอื 2 GB หรอืมากกวา่ (64-bit)

Macintosh OS X v10.7.5: 2 GB หรอืมากกวา่
OS X v10.8.x: 2 GB หรอืมากกวา่
OS X v10.9.x: 2 GB หรอืมากกวา่
OS X v10.10.x: 2 GB หรอืมากกวา่

จอมอนเิตอร์ Windows SVGA, สมีาก หรอืการด์จอทีส่งูกวา่ 

Macintosh 256 ส ีหรอืมากกวา่

อืน่ๆ ไดรฟ์ CD-ROM

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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การตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
กระบวนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรจ์ะแตกตา่งกนัไปตาม OS ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์กระบวนการตดิตัง้อาจ
มกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ชือ่เครือ่ง P-touch ทีป่รากฏบนหนา้จออาจแตกตา่งจากชือ่เครือ่ง P-touch ทีค่ณุซือ้

สําหรบั Windows

ใส ่CD-ROM ตัวตดิตัง้เขา้ไปในไดรฟ์ CD-ROM ของคณุ 
หากมหีนา้จอภาษาปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกภาษาของคณุ

คลกิที ่[การตดิตัง้มาตรฐาน]

1. การตดิต ัง้มาตรฐาน
ตดิตัง้ P-touch Editor, ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์P-touch Update Software, Printer Setting Tool 
และคูม่อืสําหรับผูใ้ช ้(P-touch Transfer Manager ตดิตัง้พรอ้มกบั P-touch Editor)

2. คูม่อืสําหรบัผูใ้ช้
แสดงหรอืตดิตัง้คูม่อืสําหรับผูใ้ช ้

3. การตดิต ัง้แบบกําหนดเอง
ยอมให ้P-touch Editor, ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Update Software และ Printer Setting 
Tool สามารถเลอืกแยกตดิตัง้ได ้(P-touch Transfer Manager ตดิตัง้พรอ้มกบั P-touch Editor)

4. แอพพลเิคช ัน่ข ัน้สงู
ตดิตัง้ยทูลิติี ้BRAdmin Light หรอืแสดง Brother Developer Center

หา้มเชือ่มตอ่เครือ่ง P-touch เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรจ์นกวา่จะมกีารระบใุหทํ้าเชน่นัน้ได ้

•กระบวนการตดิตัง้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัระบบปฏบัิตกิารในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ 
ตัวอยา่งทีแ่สดงเป็นระบบปฏบัิตกิาร Windows 7

•หากคณุกําลังใช ้Windows 8/Windows 8.1 ใหใ้ช ้Adobe® Reader® เพือ่เปิดคูม่อืฉบับ PDF 
ใน CD-ROM 
หากมกีารตดิตัง้ Adobe® Reader® แลว้ แตไ่มส่ามารถเปิดไฟลไ์ด ้ใหเ้ปลีย่นไฟล ์".pdf" 
ใหส้มัพันธก์บั "Adobe® Reader®" จากแผงควบคมุกอ่นใช ้CD-ROM

1

• สําหรบั Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/2008 R2:
หากหนา้จอตัวตดิตัง้ไมป่รากฏขึน้โดยอตัโนมัต ิใหแ้สดงเนือ้หาโฟลเดอรใ์นไดรฟ์ 
CD-ROM จากนัน้ดับเบิล้คลกิที ่[start.exe]

• สําหรบั Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2:
หากหนา้จอตัวตดิตัง้ไมป่รากฏขึน้โดยอตัโนมัต ิใหค้ลกิที ่[รัน start.exe] ในหนา้จอ 
[เริม่ตน้] หรอืใหแ้สดงเนื้อหาโฟลเดอรใ์นไดรฟ์ CD-ROM จากเดสกท์อป จากนัน้ดับ
เบิล้คลกิที ่[start.exe]

2

1

2
3
4
5
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5. การสนบัสนุนของ Brother
แสดงเว็บไซตส์นับสนุน (เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร)์

ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่เสร็จสิน้การตดิตัง้

สามารถใช ้P-touch Update Software เพือ่ตรวจสอบอพัเดต หาก [ตกลงเพือ่ใช ้P-touch Update 
Software เพือ่อพัเดตซอรฟ์แวรเ์ป็นเวอรช์ัน่ใหมล่า่สดุ? (ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ทําการอพัเดต)] 
ปรากฏ ใหค้ลกิ [ใช]่ หรอื [ไมใ่ช]่
ใหค้ลกิ [ใช]่ จากนัน้ไปทีข่ัน้ตอนที ่5 เพือ่ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ใหม ่และทําการอพัเดต
ใหค้ลกิ [ไมใ่ช]่ จากนัน้ไปทีข่ัน้ตอนที ่6 เพือ่ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ใหม ่และทําการอพัเดต

 การเริม่ P-touch Update Software

หากแอพพลเิคชัน่ปรากฏใน [รายการไฟล]์ หมายความวา่ 
มเีวอรช์ัน่ใหมข่องแอพพลเิคชัน่ สามารถตดิตัง้แอพพลิ
เคชัน่นัน้ได ้หากเลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมาย และไดค้ลกิที ่
[ตดิตัง้] รอจนกระท่ังมขีอ้ความทีแ่สดงวา่การตดิตัง้เสร็จ
สิน้แลว้ปรากฏขึน้
หากไมม่แีอพพลเิคชัน่ปรากฏใน [รายการไฟล]์ แสดงวา่ 
แอพพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นขณะนีเ้ป็นเวอร์
ชัน่ใหมล่า่สดุแลว้ ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการอพัเดต คลกิที ่[ปิด]

เมือ่ระบบแสดงหนา้จอการลงทะเบยีนผูใ้ชท้างออนไลน ์ใหค้ลกิ [ตกลง] หรอื [ยกเลกิ]
หากคณุเลอืก [ตกลง] คณุจะไปทีห่นา้การลงทะเบยีนผูใ้ชท้างออนไลนก์อ่นสิน้สดุการตดิตัง้ 
(แนะนํา)
หากคณุเลอืก [ยกเลกิ] การตดิตัง้จะดําเนนิการตอ่ไป

คลกิที ่[เสร็จสิน้]
การตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์แลว้

สําหรบั Macintosh

เริม่จากเครือ่ง Macintosh ของคณุ และดาวนโ์หลดไดรเวอร ์ซอฟตแ์วร ์และคูม่อืจาก เว็บไซต์
ชว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร ์(support.brother.com)

3
4

หากคณุคลกิ [ไมใ่ช]่ ทีน่ี ่คณุสามารถใชง้าน P-touch Update Software ในเวลาทีส่ะดวก
เพือ่ตรวจสอบซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ใหมแ่ละทําการอพัเดต ดับเบลิคลกิทีไ่คอน P-touch 
Update Software บนเดสกท็์อป (เครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุตอ้งเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ต)

5

6

7

เมือ่ระบบถามคณุใหร้สีตารท์เครือ่งคอมพวิเตอร ์ใหค้ลกิ [รสีตารท์]

1

ผูใ้ช ้Macintosh สามารถเขา้ถงึ URL นี้ไดโ้ดยตรงโดยการคลกิทีไ่อคอน  ทีพ่บใน CD-ROM

http://support.brother.com
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การถอนการตดิต ัง้ไดรฟ์เวอรเ์ครือ่งพมิพ์

สําหรบั Windows Vista/Windows Server 2008

หากเครือ่ง P-touch ไดเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์และไดเ้ปิดเครือ่งไว ้ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/
ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง

คลกิที ่  - [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [เครือ่งพมิพ]์

เลอืก [Brother xx-xxxx] และคลกิที ่[ลบเครือ่งพมิพน์ี้] หรอืคลกิขวาทีไ่อคอนนัน้ หรอืคลกิที ่
[ลบ]

คลกิขวาทีห่นา้ตา่ง [เครือ่งพมิพ]์ จากนัน้คลกิที ่[ใชง้านในฐานะผูด้แูลระบบ] - 
[คณุสมบัตขิอง เครอืขา่ย...]
หากหนา้ตา่งยนืยัน การอนุญาต ปรากฏขึน้ ใหค้ลกิที ่[ดําเนนิการตอ่]
หากหนา้ตา่ง [ควบคมุบัฐชผีูใ้ช]้ ปรากฏขึน้ ใหพ้มิพร์หัสผา่น จากนัน้คลกิที ่[ตกลง] หนา้ตา่ง 
[คณุสมบัตขิองเครอืขา่ยการพมิพ]์ จะปรากฏขึน้

คลกิทีแ่ถบ [ไดรเ์วอร]์ เลอืก [Brother xx-xxxx] จากนัน้คลกิที ่[ลบ...]

เลอืก [ลบไดรเ์วอรแ์ละแพคเกจของไดรเ์วอร]์ จากนัน้คลกิที ่[ตกลง]

ปิดหนา้ตา่ง [คณุสมบัตขิองเครอืขา่ยการพมิพ]์
ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้

สําหรบั Windows 7/Windows Server 2008 R2

หากเครือ่ง P-touch ไดเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์และไดเ้ปิดเครือ่งไว ้ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/
ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง

คลกิที ่  - [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์

เลอืก [Brother xx-xxxx] และคลกิ [ลบอปุกรณ์] หรอืคลกิขวาทีไ่อคอนนัน้ และคลกิที ่
[ลบอปุกรณ์]
หากมขีอ้ความการควบคมุบัญชผีูใ้ชป้รากฏขึน้มา ใหพ้มิพร์หัสผา่น จากนัน้คลกิ [ใช]่

เลอืก [โทรสาร] หรอื [Microsoft XPS Document Writer] ในหนา้ตา่ง [อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ]์ 
จากนัน้คลกิที ่[คณุสมบัตขิองเครอืขา่ยการพมิพ]์ ซึง่ปรากฏขึน้บนแถบเมนู

คลกิทีแ่ถบ [ไดรเ์วอร]์ จากนัน้คลกิที ่[เปลีย่การตัง้คา่ไดรเ์วอร]์
หากมขีอ้ความการควบคมุบัญชผีูใ้ชป้รากฏขึน้มา ใหพ้มิพร์หัสผา่น จากนัน้คลกิ [ใช]่ เลอืก 
[Brother xx-xxxx] จากนัน้คลกิที ่[ลบ...]

เลอืก [ลบไดรเ์วอรแ์ละแพคเกจของไดรเ์วอร]์ จากนัน้คลกิที ่[ตกลง]
ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนา้จอ

ปิดหนา้ตา่ง [คณุสมบัตขิองเครอืขา่ยการพมิพ]์
ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้
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สําหรบั Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/2012 R2

หากเครือ่ง P-touch ไดเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์และไดเ้ปิดเครือ่งไว ้ใหก้ดปุ่ ม (เปิด/
ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง

คลกิที ่[แผงควบคมุ] ในหนา้จอ [แอพ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์

เลอืก [Brother xx-xxxx] และคลกิที ่[ลบอปุกรณ]์ หรอืคลกิขวาทีไ่อคอนนัน้ และคลกิที ่
[ลบอปุกรณ์]
หากมขีอ้ความการควบคมุบัญชผีูใ้ชป้รากฏขึน้มา ใหพ้มิพร์หัสผา่น จากนัน้คลกิ [ใช]่

เลอืก [โทรสาร] หรอื [Microsoft XPS Document Writer] ในหนา้ตา่ง [อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ]์ 
จากนัน้คลกิที ่[คณุสมบัตขิองเครอืขา่ยการพมิพ]์ ซึง่ปรากฏขึน้ในแถบเมนู

คลกิทีแ่ถบ [ไดรเ์วอร]์ จากนัน้คลกิที ่[เปลีย่การตัง้คา่ไดรเ์วอร]์
หากมขีอ้ความการควบคมุบัญชผีูใ้ชป้รากฏขึน้มา ใหพ้มิพร์หัสผา่น จากนัน้คลกิ [ใช]่ เลอืก 
[Brother xx-xxxx] จากนัน้คลกิที ่[ลบ...]

เลอืก [ลบไดรเ์วอรแ์ละแพคเกจของไดรเ์วอร]์ จากนัน้คลกิที ่[ตกลง]
ปฏบัิตติามคําแนะนําบนหนา้จอ

ปิดหนา้ตา่ง [คณุสมบัตขิองเครอืขา่ยการพมิพ]์
ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้

สําหรบั OS X v10.7.5 - OS X v10.10.x

ปิดเครือ่ง P-touch

คลกิเมนู Apple และ [การตัง้คา่ระบบ] และคลกิที ่[พมิพ ์& สแกน] (OS X v10.7.5/OS X v10.8.x)/
[เครือ่งพมิพ ์& เครือ่งสแกน] (OS X v10.9.x/OS X v10.10.x)

เลอืก [Brother xx-xxxx] และคลกิที ่[-] จากนัน้คลกิที ่[Delete Printer]

ปิดหนา้ตา่ง [พมิพ ์& สแกน] (OS X v10.7.5/OS X v10.8.x)/[เครือ่งพมิพ ์& เครือ่งสแกน] 
(OS X v10.9.x/OS X v10.10.x)
ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้

ถอนการตดิต ัง้ซอฟตแ์วร์
ใหทํ้ากระบวนการน้ีตอ่เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใชซ้อฟตแ์วรอ์กีตอ่ไป หรอืเมือ่ทําการตดิตัง้ซอฟแวรใ์หม่
อกีครัง้
สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์โปรดดคูวามชว่ยเหลอืสําหรับระบบปฏบัิติ
การของคณุ
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