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กอนการใชงานเคร่ืองพิมพนี้ โปรดอานคูมือผ ูใชแบบออนไลน

เราขอแนะนําใหคุณเก็บคูมือนี้ในท่ีท่ีสามารถหยิบมาใชไดงายเพ่ือใชอางอิงตอไป
ในอนาคต เวอรช่ัน 0
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คําแนะนํา

ขอสังเกตท่ีสําคัญ

 เนื้อหาในเอกสารนี้และขอมูลจําเพาะของผลิตภณัฑนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

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

 รูปภาพหนาจอในเอกสารนี้อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรของคุณ

 กอนการใชงานเคร่ืองพิมพ โปรดอานเอกสารท้ังหมดรวมถึงขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยและการดําเนินการท่ี
เหมาะสมของเคร่ืองพิมพ

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

ส่ิงสําคัญ ระบุถึงขอมูลหรือแนวทางท่ีควรปฏิบัติตาม การละเลยอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือการ
ทํางานท่ีผิดพลาดได

หมายเหตุ ระบุถึงหมายเหตุท่ีใหขอมูลหรอืแนวทางท่ีสามารถชวยใหคุณเขาใจไดมากขึ้นและใช
ผลิตภณัฑไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
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การใช P-touch Transfer Manager (สําหรับ Windows®)
แอพพลิเคช่ันนี้ใหคุณถายโอนแมแบบและขอมูลอ่ืนๆ ไปยังเครื่องพิมพและบันทึกไฟลสํารองขอมูลไวในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณ

ฟงกช่ันนี้ไมรองรับคอมพิวเตอร Macintosh

วิธีการใช P-touch Transfer Manager

a สรางหรือเปดแมแบบโดยใช P-touch Editor

b ถายโอนแมแบบไปยัง P-touch Transfer Manager
(โปรดดู การถายโอนแมแบบปายฉลากไปยัง P-touch Transfer Manager ในหนา 2)

c ถายโอนแมแบบไปยังเคร่ืองพิมพโดยใช P-touch Transfer Manager
(โปรดดู การถายโอนแมแบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไปยังเคร่ือง ในหนา 5)

d พิมพ (โดยไมใชเคร่ืองคอมพิวเตอร) แมแบบท่ีไดถายโอนไปยังเครื่องพิมพ
(โปรดดู คูมอืสําหรับผูใช)

การถายโอนแมแบบปายฉลากไปยัง P-touch Transfer Manager

ตองถายโอนแมแบบปายฉลากท่ีสรางขึ้นใน P-touch Editor ไปยัง P-touch Transfer Manager เปนอันดับแรก

a ใน P-touch Editor ใหเปดแมแบบปายฉลากท่ีจะถายโอน

b คลิกท่ี [ไฟล] - [ถายโอนแมแบบ] - [ภาพตัวอยาง] 
คุณสามารถตรวจสอบภาพตัวอยางแมแบบท่ีจะพิมพไดกอนท่ีจะถายโอนแมแบบท่ีสรางขึ้นมาไปยังเครื่องพิมพ 
และพิมพปายฉลาก

c หากไมมีปญหาในการแสดงแมแบบ ใหคลิก [ถายโอนแมแบบ] 
เร่ิมใชงาน P-touch Transfer Manager

หมายเหตุ
คุณยังสามารถเร่ิมการใชงาน P-touch Transfer Manager โดยใชขั้นตอนดังตอไปนี้

• สําหรับ Windows Vista®/Windows® 7
จากปุมเร่ิมตน ใหคลิก [โปรแกรมท้ังหมด] - [เคร่ือง P-touch ของ Brother] - [เคร่ือง P-touch] - 
[P-touch Transfer Manager 2.2]

• สําหรับ Windows® 8/Windows® 8.1
คลิกท่ีหนาจอ [P-touch Transfer Manager 2.2] หรือหนาจอ [แอพ]

• สําหรับ Windows® 10
จากปุมเร่ิมตน เลือกแอพพลิเคช่ันท้ังหมด และจากนั้นคลิกท่ี [P-touch Transfer Manager 2.2] ภายใต 
[เคร่ือง P-touch ของ Brother]
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การใช P-touch Transfer Manager

เมื่อเร่ิมใชงาน P-touch Transfer Manager หนาตางหลักจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
คุณยังสามารถเร่ิมตน P-touch Transfer Manager ไดจาก P-touch Editor

คลิกท่ี [ไฟล] - [ถายโอนแมแบบ] - [ถายโอน]

1 แถบเมนู
ใหการเขาถึงคําส่ังมากมาย ซึ่งจัดกลุมไวในแตละหัวขอเมนู ([ไฟล], [แกไข], [มุมมอง], [เคร่ืองมือ], และ 
[ความชวยเหลือ]) ตามฟงกช่ันการทํางานของคําส่ังนั้นๆ

2 แถบเครื่องมือ
ใหการเขาถึงคําส่ังท่ีใชบอย

3 ตัวเลือกเครื่องพิมพ
ใหคุณเลือกเครื่องพิมพใด หรือเครื่องพิมพท่ีจะถายโอนขอมูลไป เมื่อคุณเลือกเครื่องพิมพ เฉพาะขอมูลท่ีสามารถ
สงไปยังเคร่ืองพิมพท่ีเลือกไวจะแสดงในรายการขอมูล

4 มุมมองโฟลเดอร
แสดงรายการโฟลเดอรและเคร่ืองพิมพ เมือ่คุณเล ือกโฟลเดอร แมแบบในโฟลเดอรท่ีเลือกจะแสดงขึ้นในรายการ
แมแบบ
หากคุณเลือกเคร่ืองพิมพ ระบบจะแสดงแมแบบปจจ ุบันและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจดัเก็บอยูในเคร่ือง

5 รายการแมแบบ
แสดงรายการแมแบบในโฟลเดอรท่ีเลือก

6 ภาพตัวอยาง
แสดงภาพตัวอยางแมแบบในรายการแมแบบ

2

4

1
3

5

6
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คําอธิบายไอคอนแถบเครื่องมือ

ไอคอน ชื่อปุม ฟงกชั่น

 

ถายโอน ถายโอนแมแบบหรือขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร ไปยังเครือ่งพิมพผาน USB

บันทึกถายโอนไฟล

(เมื่อไมเช่ือมตอกับ 
เครื่องพิมพ)

เปล่ียนประเภทไฟลขอมลูเพื่อถายโอนไปยังแอพพลิเคช่ันอ่ืน

เลือก “BLF" เปนนามสกุลไฟลเมื่อทําการถายโอนขอมูลผาน Wi-Fi หรือ LAN 
เลือก “PDZ” เมื่อถายโอนขอมูลผาย USB หรือ Bluetooth

หนาจอของระบบจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเครือ่ง Brother ของคุณ
 สํารอง

(สําหรับ P-touch Transfer 
Manager เทานั้น)

เรียกแมแบบและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบันทึกไวในเครื องพมิพ คืน และบันทึกลงใน
เครือ่งคอมพิวเตอร

 

เปด เปดแมแบบท่ีเลือก

 พิมพ

(สําหรับ P-touch Library 
เทานั้น)

พิมพแมแบบฉลากท่ีเลือกดวยเครื่องพิมพ

 

คนหา ใหคุณคนหาแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีไดลงทะเบียนไวใน P-touch Library

 

รูปแบบท่ีแสดง เปล่ียนรูปแบบการแสดงไฟล
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การถายโอนแมแบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไปยังเคร่ือง 

ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพ่ือถายโอนแมแบบ จากเคร่ืองคอมพิวเตอรไปยังเครื่องพิมพ

a เช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองพิมพผาน USB และเปดเครื่องพิมพ
ช่ือรุนเครื่องพิมพจะแสดงในมุมมองโฟลเดอร
หากคุณเลือกเครื่องพิมพในมุมมองโฟลเดอร ระบบจะแสดงแมแบบปจจุบันและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจัดเก็บอยูใน
เคร่ืองพิมพ

b เลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการถายโอนแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ไป

หมายเหตุ
กอนโอนขอมูล ตรวจสอบวา พีซีและเคร่ืองพิมพเช่ือมตออยางถูกตองกับสาย USB และเคร่ืองพิมพ เปดอยู

c คลิกขวาท่ีโฟลเดอร [การปรับตั้งคา] เลือก [ใหม] จากนั้นสรางโฟลเดอรใหม

ในตัวอยางขางตน ระบบจะสรางโฟลเดอร [ถายโอน] ขึ้น
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d ใหลากแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีคุณตองการถายโอนและวางลงในโฟลเดอรใหม

คุณสามารถดูแมแบบและขอมลูอ่ืนโดยการเลือกโฟลเดอรใน [การปรับตั้งคา] ทําการเลือก [เนื้อหาท้ังหมด] 
หรือโดยการเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งใน [ตัวกรอง] เชน [รูปแบบ]

เมื่อทําการถายโอนแมแบบหรือขอมลูอ่ืนๆ หลายไฟล ใหลากไฟลท้ังหมดท่ีคุณตองการถายโอนและวางลงใน
โฟลเดอรใหม

ระบบจะกําหนดหมายเลขปุมไปยังแตละไฟล (หนวยความจําภายในเครื่องพิมพ) เมื่อวางไฟลนั้นลงในโฟลเดอรใหม

e เพ่ือเปล่ียนหมายเลขปุมท่ีกําหนด ใหคลิกขวาท่ีรายการนั้น เลือก [กําหนดปุม] จากนั้นเลือกหมายเลขปุมท่ีตองการ



7

หมายเหตุ
• ขอมูลท้ังหมดท่ีถายโอนไปยังเคร่ืองพิมพ จะไดรับการกําหนดหมายเลขปุม

• หากแมแบบท่ีถายโอนไปยังเครื่องพิมพ มีหมายเลขปุมเดียวกับแมแบบอ่ืนท่ีไดรับการบันทึกไวในเคร่ืองพิมพ 
แมแบบใหมจะบันทึกทับแมแบบเดิม
คุณสามารถยืนยันการกําหนดหมายเลขปุมของแมแบบท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพ 
โดยทําการสํารองแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ (โปรดดู การสํารองแมแบบหรือขอมลูอ่ืนๆ ท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพ 
ในหนา 8)

• หากหนวยความจําของเครื่องพิมพเต็ม ใหลบแมแบบจากหนวยความจําไมลบเลือนของเครื่องพิมพ 
(โปรดดู การสํารองแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพ ในหนา 8)

f เพ่ือเปล่ียนช่ือแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งจะถายโอน ใหคลิกท่ีรายการท่ีตองการและปอนช่ือใหม

g เลือกโฟลเดอรท่ีมีแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีค ุณตองการถายโอน จากนั้นคลิก [ถายโอน] ระบบจะแสดงขอความ
ยืนยัน

หมายเหตุ
คุณยังสามารถถายโอนแตละรายการไปยังเครื่องพ ิมพได เลือกแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีคุณตองการถายโอน 
และจากนั้นคลิก [ถายโอน]

h คลิกท่ี [ตกลง]

แมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเลือกจะไดรับการถายโอนไปยังเครื่องพิมพ
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สิ่งสําคัญ
เพ่ือพิมพขอมูลท่ีถายโอนไปยังเคร่ืองพิมพ ตองสลับเคร่ืองพิมพจากโหมดถายโอนเปนโหมดปกติกอนปดเครื่องพิมพ 
และเปดอีกครั้ง

การสํารองแมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบันทึกไวในเครื่องพิมพ

ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพ่ือเรียกแมแบบหรือขอมลูอ่ืนๆ ท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพคืน และบ ันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร

สิ่งสําคัญ
• แมแบบท่ีสํารองไวไมสามารถแกไขไดในเคร่ืองคอมพิวเตอร

• ขึ้นอยูกับรุนของเคร่ืองพิมพ แมแบบหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสํารองจากเครื่องพิมพรุนหนึ่งอาจไมสามารถถายโอนไปยัง
เคร่ืองพิมพอีกรุนหนึ่งได

a เช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองพิมพ
ช่ือรุนเครื่องพิมพจะแสดงในมุมมองโฟลเดอร
หากคุณเลือกเครื่องพิมพในมุมมองโฟลเดอร ระบบจะแสดงแมแบบปจจุบันและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจัดเก็บอยูใน
เคร่ืองพิมพ

b เลือกเครื่องพิมพ เพ่ือสํารองขอมลูจากเครื่อง จากนั้นคลิก [สํารอง]
ขอความแสดงการยืนยันจะปรากฏ
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c คลิกท่ี [ตกลง]
ระบบจะสรางโฟลเดอรใหมขึ้นในมุมมองโฟลเดอรของเครื่องพิมพ ช่ือโฟลเดอรมาจากวันท่ีและเวลาของการ
สํารองขอมูล แมแบบและขอมูลท้ังหมดของเครื่องพิมพ จะไดรับการถายโอนมายังโฟลเดอรใหมและบันทึกไวใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร

การลบขอมูลท้ังหมดของเคร่ืองพิมพ

ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพ่ือลบแมแบบหรือขอมลูอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพ

a เช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองพิมพ
ช่ือรุนจะแสดงในมุมมองโฟลเดอร

b คลิกขวาท่ีรุนของคุณ จากนั้นเลือก [ลบท้ังหมด]

ขอความแสดงการยืนยันจะปรากฏ

c คลิกท่ี [ตกลง]
ระบบจะลบแมแบบและขอมูลท้ังหมดท่ีบันทึกไวในเคร่ืองพิมพ
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