
วิธกีารเริ่มตน P-touch 
Editor

กอนการใชงานเคร่ืองพิมพนี้ โปรดอานคูมือผ ูใชแบบออนไลน

เราขอแนะนําใหคุณเก็บคูมือนี้ในท่ีท่ีสามารถหยิบมาใชไดงายเพ่ือใชอางอิงตอไป
ในอนาคต เวอรช่ัน 0

ภาษาไทย
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คําแนะนํา

ขอสังเกตท่ีสําคัญ

 เนื้อหาในเอกสารนี้และขอมูลจําเพาะของผลิตภณัฑนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 Brother สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไมตองมีการแจงลวงหนาเก่ียวกับขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑและเนื้อหา
ท่ีระบุ และไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ (รวมท้ังความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง) ท่ีเกิดขึ้นจากการยึดถือ
เนื้อหาท่ีนําเสนอ รวมท้ังขอผิดพลาดในการพิมพหรือขอผิดพลาดใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเผยแพร 

 รูปภาพหนาจอในเอกสารนี้อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรของคุณ

 กอนการใชงาน P-touch โปรดอานเอกสารท้ังหมดรวมถึงขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยัและการดําเนินการท่ีเหมาะ
สมของเครื่อง P-touch

สัญลักษณท่ีใชในคูมือนี้

สัญลักษณดังตอไปนี้ใชในคูมือนี้ตลอดท้ังเลม

เคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธ์ิ

BROTHER เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการค าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

© 2015 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธ์ิ

Microsoft Windows Vista Windows Server และ Windows 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corp. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ่ืน

Apple Macintosh และ Mac OS เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. 
ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอ่ืนๆ

ช่ือทางการคาและช่ือผลิตภัณฑของบริษัทตางๆ ท่ีปรากฏอยูในผลิตภัณฑของ Brother เอกสารท่ีเก่ียวของ และวัสดุอ่ืนๆ 
เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัทเหลานั้น

หมายเหตุ ระบุถึงหมายเหตุท่ีใหขอมูลหรอืแนวทางท่ีสามารถชวยใหคุณเขาใจไดมากขึ้นและใช
ผลิตภณัฑไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
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การติดต้ัง P-touch Editor และไดรเวอรเครือ่งพิมพ

เมื่อทําการพิมพผานการตอสาย USB

เขาชมเว็บไซตของเราตามท่ีระบุไวดานลางและดาวนโหลดซอฟตแวรท่ีจําเปนไดท่ีนี่ คําแนะนำในการติดตั้งจัดไวใหท่ี
หนาการดาวนโหลด

http://www.brother.com/inst/

http://www.brother.com/inst/
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การใช P-touch Editor
คุณตองติดตั้ง P-touch Editor และไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือใช P-touch ดวยคอมพิวเตอรของคุณ

ดาวนโหลดไดรเวอรและซอฟตแวรลาสุดไดจาก Brother Solutions Center ท่ี http://support.brother.com/

ถาเคร่ืองพิมพของคุณมีฟงกช่ันการทํางาน P-touch Editor Lite คุณตองเปล่ียนโหมดเครื่องพิมพจากโหมด P-touch 
Editor Lite ไปเปนโหมด P-touch Editor

โปรดดูคูมือการใชงานการพิมพ ท่ีรวมมากับเคร ื่องพิมพของคุณ

การใช P-touch Editor (สําหรับ Windows®)

เร่ิมใชงาน P-touch Editor

a สําหรับ Windows Vista® / Windows® 7
เร่ิมจากปุมสตารท คลิกท่ี [โปรแกรมท้ังหมด]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1]
เมื่อ P-touch Editor เร่ิมทํางาน เลือกวาคุณตองการสรางโครงสรางใหมหรือเปดใชโครงสรางท่ีมีอยูแลว
 

สําหรับ Windows® 8/ Windows® 8.1
คลิกท่ี [P-touch Editor 5.1] บนหนาจอ [แอพ] หรือดับเบิลคลิกท ี่ [P-touch Editor 5.1] บนเดสกทอป
เมื่อ P-touch Editor เร่ิมทํางาน เลือกวาคุณตองการสรางโครงสรางใหมหรือเปดใชโครงสรางท่ีมีอยูแลว
สําหรับ Windows® 10
จากปุมเร่ิมตน เลือกแอพพลิเคช่ันท้ังหมด และคลิก [P-touch Editor 5.1] ภายใต [Brother P-touch], 
หรือดับเบิลคลิกท่ี [P-touch Editor 5.1] บนเดสกท็อป
เมื่อ P-touch Editor เร่ิมทํางาน เลือกวาคุณตองการสรางรูปแบบใหมหรือเปดใชรูปแบบท่ีมีอยูแลว

หมายเหตุ
• คุณยังสามารถเร่ิมใชงาน P-touch Editor ไดโดยการใชชอร ตคัท ถาคุณเลือกสรางชอรตคัทในระหวางการติดตั้ง

• ไอคอนชอรตคัทบนเดสกทอป: ดับเบิลคลิกเพ่ือเร่ิมใชงาน P-touch Editor

• ไอคอนชอรตคัทในแถบการเปดใชงานดวน: คลิกเพ่ือเร่ิมใชงาน P-touch Editor

• เพ่ือเปล่ียนฟงกช่ันการทํางานของ P-touch Editor เมื่อเร่ิมตนใชงาน คลิกท่ี [เคร่ืองมอื]-[ตัวเลือก] จากแถบเมนูบน 
P-touch Editor เพ่ือแสดงบนกลองไดอะลอ็ก [ตัวเลือก] ท่ีดานซาย เลือกหัวขอ [ท่ัวไป] จากนั้นเลือกการตั้ง
คาท่ีตองการในกลองรายการ [การดําเนินงาน] ภายใตเมนู [การตั้งคาเร่ิมตน] การตั้งคาเร่ิมตนคือ [แสดงมุมมองใหม]

 

http://support.brother.com/
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b เลือกตัวเลือกบนหนาจอ
 

1 เพ่ือสรางโครงสรางใหม คลิกท่ีปุม [โครงสรางใหม]

2 เพ่ือสรางโครงสรางใหมโดยใชโครงสรางท่ีตั้งคาไวลวงหนาแลว เลือกปุมหมวดหมูท่ีตองการ

3 เพ่ือเช่ือมตอโครงสร างท่ีตั้งคาไวลวงหน าแลวเขากับฐานขอมูล เลือกเช็คบ็อกซท่ีอยู ถัดจาก 
[การเช่ือมตอฐานขอมูล]

4 เพ่ือเปดโครงสรางท่ีมีอยู คลิก [เปด]

5 เพ่ือเปดแอพพลิเคช่ันสําหรับการสรางฉลากไดอยางงายดายดวยการจัดการอุปกรณแบบอิเล็กทรอนิกส 
คลิกท่ีปุม [วิซารดการทําฉลากผานสายเคเบิล]
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ทําการพิมพดวย P-touch Editor

โหมด Express 0

โหมดนี้ชวยใหคุณสรางโครงสราง ท่ีรวมกับขอความและรูปภาพไดอยางงายดายและรวดเร็ว

หนาจอโหมด [Express] ไดถูกแสดงดังภาพดานลางนี้:
 

คุณสามารถพิมพโดยการเลือก [พิมพ] จาก [ไฟล] ในแถบเมนูหรือโดยการคลิกท่ีไอคอน [พิมพ] (กําหนดการตั้งคา
การพิมพในหนาจอ [พิมพ] กอนทําการพิมพ)

โหมด Professional 0

โหมดนี้ชวยใหคุณสรางโครงสรางโดยใชเคร่ืองมือและตัวเลือกขั้นสูงท่ีมตีัวเลือกหลากหลาย

หนาจอโหมด [Professional] ไดถูกแสดงดังภาพดานลางนี้:
 

คุณสามารถพิมพโดยการเลือก [พิมพ] จาก [ไฟล] ในแถบเมนูหรือโดยการคลิกท่ีไอคอน [พิมพ] (A) กําหนดการตั้งคา
การพิมพในหนาจอ [พิมพ] กอนทําการพิมพ

นอกจากนั้นคุณสามารถเลือก "B" เพ่ือเร่ิมทําการพิมพไดโดยไมตองเลือกการตั้งคาการพิมพ

B

A
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โหมดถายรูป 0

โหมดนี้ชวยใหคุณจบัภาพท้ังหมดหรือเพียงบางส วนของเนื้อหาบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ พิมพออกมาเปนภาพและ
บันทึกไวเพ่ือการใชในอนาคต

a คลิกท่ีปุมในการเลือกโหมด [ถายรูป]  
มีการแสดงกลองไดอะล็อก [คําอธิบายของโหมดถายร ูป]
 

b คลิก [ตกลง] 
มีการแสดงเมนูสีในโหมด [ถายรูป]
 

การใช P-touch Editor (สําหรับ Macintosh)

เร่ิมใชงาน P-touch Editor

a ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน [P-touch Editor] บนเดสกท็อป

หมายเหตุ
สามารถใชวิธีการตอไปนี้เพ่ือเร่ิมใชงาน P-touch Editor 
ดับเบิลคลิก [Macintosh HD] - [แอพพลิเคช่ัน] - [P-touch Editor] และจากน ั้นเลือกไอคอนแอพพลิเคช่ัน 
[P-touch Editor]

 

เร่ิมใชงาน P-touch Editor
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