
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิด
ไฟไหม, การเผาไหม, การบาดเจ็บ, ไฟฟาดูด, การฉีกแตก, 
ความรอนสูงเกิน, กลิ่นผิดปกติ หรือกลุมควัน
• เพื่อปองกันความเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ คณุควรใชแรงดนัไฟฟา
ที่ระบุไว รวมถึงเลือกใชอะแดปเตอร AC ทีแ่นะนํา (AD-24ES: อุปกรณเสริม
ของรุน PT-D200) สําหรับเคร่ืองพิมพฉลาก P-touch 

• หามสัมผัสเคร่ืองพิมพฉลาก P-touch ขณะเกดิพายุฝนฟาคะนอง
• หามใชเครื่องพิมพฉลาก P-touch/อะแดปเตอร AC ในสถานที่ทีม่ีความชื้นสูง 
เชน หองนํ้า

• หามใชสายไฟเกินกําลงั
• หามวางสิ่งของหนักบนสายไฟหรือปลั๊ก หรอืทําใหสายไฟหรือปลั๊กชํารดุ 
อยาฝนงอหรือดึงสายไฟ ทั้งน้ี ใหจับอะแดปเตอร AC ไวทกุครั้งเมื่อถอด
ออกจากเตาเสียบไฟ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสยีบปลั๊กเขากับเตาเสียบไฟอยางแนนหนาดีแลว 
อยาใชเตาเสียบทีห่ลวม

• อยาใหเครื่องพิมพฉลาก P-touch/อะแดปเตอร AC/ปลั๊กไฟ/ถานเปยกนํ้า เชน 
เมื่อใชงานขณะมอืเปยก หรอืเครือ่งดื่มหกใส

• เมื่อของเหลวทีร่ั่วจากถานเขาตา อาจทําใหสูญเสียความสามารถในการมองเห็น 
ใหลางตาดวยน้ําสะอาดจํานวนมาก และรีบพบแพทยทันที

• หามถอดประกอบหรือดดัแปลงเครื่องพมิพฉลาก P-touch/อะแดปเตอร AC/ถาน
• อยาใหวัตถโุลหะสัมผัสถูกดานข้ัวบวกและขั้วลบของถาน
• อยาใชวัตถแุหลมคม เชน แหนบ หรือปากกาโลหะในการเปลี่ยนถาน
• หามทิ้งถานลงในกองไฟหรืออยูใกลความรอน
• ใหถอดอะแดปเตอร AC ออกและนําถานออกทันท ีและหยุดใชงานเครื่องพิมพ
ฉลาก P-touch หากคณุพบเห็นกลิน่ผิดปกต ิความรอน สผิีดเพี้ยน การผิดรูป 
หรือสิ่งผิดปกติอืน่ใดขณะใชงานหรือจัดเกบ็เคร่ือง

• หามใชถานที่ชํารุดหรือรั่ว เน่ืองจากของเหลวในถานอาจถกูมือคุณได
• หามใชถานที่ผิดรูปหรือรั่ว หรือปายฉลากชํารดุ เน่ืองจากอาจทําใหเกดิ
ความรอนได

ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสวนบุคคล 
การรั่วไหลของของเหลว การเผาไหม หรือเกิดความรอน
• เมื่อไมไดใชงานเครื่องพิมพฉลาก P-touch ใหจัดเก็บใหหางจากมือเดก็ 
นอกจากนี้ หามไมใหเดก็ๆ นําชิ้นสวนหรือฉลากของเครื่องพมิพฉลาก P-touch 
เขาปาก หากมีการกลืนกนิวัตถใุดๆ ใหรีบพบแพทยทนัที

• อยาสัมผัสสวนทีเ่ปนโลหะรอบๆ หัวพิมพทนัทีหลงัการพิมพ
• หามสัมผัสถกูใบมีด
• หากของเหลวที่รัว่จากถานถกูผิวหนังหรือเสื้อผา ใหรีบลางออกดวยน้ําสะอาด
ทันที

• หากคณุไมใชงานเครื่องพิมพฉลาก P-touch บราเดอรแนะนําใหคณุนําถาน 
และถอดอะแดปเตอร AC ออกจากตัวเครื่อง

• หามใชถานอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไว อยาใชถานเกาและใหมรวมกัน หรือ
ใชถานที่มชีนิดตางกนั มรีะดับประจุตางกนั ผูผลิตตางกัน หรือรุนตางกันพรอมกนั 
รวมถึง หามใสถานกลับดานข้ัวบวกและขั้วลบ

• อยากระแทกหรือทําใหเครื่องพิมพฉลาก P-touch/อะแดปเตอร AC ตกหลน
• หามกดหนาจอ LCD ของตวัเครือ่ง
• อยาใหน้ิวมืออยูภายในเครื่องพิมพฉลาก P-touch เมือ่คณุปดฝาครอบตลบัเทป 
• กอนใชงานถาน Ni-MH แบบชารจใหมได ใหอานคําแนะนําสําหรบัถานและ
เครื่องชารจอยางละเอียด เพือ่ใหแนใจวาจะใชงานอยางถกูตอง

• เมื่อใชงานถาน Ni-MH แบบชารจใหมได ใหชารจถานดวยเครื่องชารจที่กําหนด
กอนการใชงาน

• ฉลากอาจหลุดลอกหรอืแกะออกยาก สีของฉลากอาจเปลีย่นหรือเปลีย่นเปน
วัตถอุื่นได ทัง้น้ี ข้ึนอยูกบัตําแหนงทีต่ั้ง วัสดุ และเงื่อนไขดานสภาพแวดลอม 
กอนใชงานฉลาก ใหตรวจสอบเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมและวัสดุ

• หามใชเครื่องพิมพฉลาก P-touch ในวิธีอื่นหรือเพื่อวัตถปุระสงคอื่นนอกเหนือ
จากทีร่ะบุไวในคูมือเลมน้ี การกระทําดงักลาวอาจทําใหเกดิอบุัติเหตหุรือทําให
เครื่องพิมพฉลาก P-touch เสียหายได

• ใชเฉพาะเทป Brother TZe กับเครื่องพิมพฉลาก P-touch เทาน้ัน อยาใชเทป
ที่ไมมเีครื่องหมาย 

• ใชผาแหงนุมในการทําความสะอาดเครื่องพมิพฉลากเทาน้ัน หามใชแอลกอฮอล
หรือสารทําละลายอนิทรียอืน่ๆ

• ใชผานุมเชด็ทําความสะอาดหัวพมิพ หามสมัผัสถูกหัวพมิพเด็ดขาด
• อยาวางวัตถแุปลกปลอมในชองทางออกของเทป หรอืข้ัวตออะแดปเตอร AC 
หรือชองใสถาน เปนตน

• อยาวางเครื่องพิมพฉลาก P-touch/ถาน/อะแดปเตอร AC ในสถานที่ทีถู่ก
แสงแดดหรือฝนโดยตรง ใกลเครื่องทําความรอนหรือเครื่องใชทีม่ีความรอนอื่นๆ 
ในสถานที่ทีม่ีอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป (เชน บนแผงหนาปดหรือดานหลงัของ
รถยนต) หรือมีความชื้นสูง หรือในสถานทีท่ี่มีฝุนละออง

• อยาออกแรงกดที่ดามใบมีดมากเกินไป
• อยาพยายามพิมพหากเทปในตลับเทปหมด เน่ืองจากหัวพิมพอาจเสียหายได
• อยาดงึเทปขณะกําลังพิมพหรอืปอนเทปอยู เน่ืองจากเทปและเครื่องพิมพฉลาก 

P-touch อาจเสยีหายได
• ขอมูลใดๆ ที่จดัเกบ็ไวในหนวยความจําอาจสูญหายได เน่ืองจากการทํางาน
ผิดปกติหรอืการซอมแซมเครื่องพิมพฉลาก P-touch หรือหากถานหมด

• เครื่องพิมพฉลาก P-touch ไมมีคุณสมบัติการชารจสําหรบัถานแบบชารจใหมได
• ขอความที่พมิพอาจแตกตางจากขอความที่ปรากฏบนจอ LCD
• ความยาวของฉลากทีพ่ิมพอาจแตกตางจากความยาวของฉลากที่ปรากฏได
• สติก๊เกอรพลาสติกปองกนัแบบใสจะถกูตดิบนจอแสดงผลระหวางการผลิตและ
การขนสง  ควรแกะสติก๊เกอรน้ีออกกอนใชงาน

• เมื่อถอดปลั๊กไฟออกนานเกินสามนาท ีขอความทั้งหมด การตัง้คารปูแบบ และ
ไฟลขอความใดๆ ที่จดัเก็บอยูในหนวยความจําจะถูกลบออก

 ขอมลูติดตอ
ขอมูลติดตออาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ
คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต 
(http://www.P-touch.com/)

ขอควรระวงัเพื่อความปลอดภัย
ใชเพ่ือเตือนถึงสถานการณท่ีอาจ
เปนอันตรายกับตัวของคุณ ซ่ึงหาก
ไมหลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาว
อาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัส 
หรือถึงแกชวิีตได

คำเตือน

แสดงถึงสถานการณท่ีอาจเปน
อันตรายกับตัวคุณ ซ่ึงหากไม
หลีกเลี่ยง สถานการณดังกลาว
อาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวงัท่ัวไป

ข้อควรระวัง

แหลงจายไฟและตลับเทป

เปดฝาครอบตลบัเทปดวยการกดตรงบริเวณ
ที่ระบุไว (บริเวณที่อยูดานบนสดุของ
ตัวเครื่อง)
หากคุณติดต้ังตลับเทปเรียบรอยแลว ใหคุณถอด
ตลับเทปดังกลาวออก โดยทําการดึงตลับเทปขึ้นตรงๆ 
รวมถึง หากคุณใสถานไวเรียบรอยแลว ใหคุณนําถาน
ออกกอน
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องแลวขณะเปล่ียนถาน
หรือตลับเทป

ใสถานอัลคาไลนขนาด AAA (LR03) กอนใหม 
จํานวนหกกอน หรือใสถาน Ni-MH (HR03) 
ที่ชารจจนเต็ม จากน้ัน ใหคุณตรวจสอบใหแนใจ
วาไดหันดานขั้วแบตเตอรี่ของถาน หันไปใน
ทิศทางที่ถูกตองแลว
ผูที่ใชถานอัลคาไลน:
ใหเปลี่ยนถานทั้งหกกอนดวยถานใหมพรอมกัน
ทุกครั้ง
ผูที่ใชถาน Ni-MH:
ใหเปลี่ยนถานทั้งหกกอนดวยถานที่ชารจเต็ม
พรอมกันทุกครั้ง

หมายเหตุ
สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับถานที่แนะนํา คุณสามารถดูขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต http://support.brother.com/

ใสตลับเทปโดยแนใจวาไดล็อคเขาที่ดีแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายของเทปถูกปอนไวในรางนําเทป
เรียบรอยแลว

• เลือกใชเฉพาะเทป Brother TZe กับเครื่องนี้เทานั้น

ปดฝาครอบตลบัเทปใหแนน โดยตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดล็อคเขาที่ดีแลว

หมายเหตุ
เม่ือใชอะแดปเตอร AC (AD-24ES: อุปกรณเสริมของรุน 
PT-D200)
1. เสยีบปล๊ักของสายอะแดปเตอรเขาในชองเสียบ
อะแดปเตอร AC ที่ดานบนสุดของเครื่อง

2. เสยีบปล๊ักเขาที่เตาเสียบไฟมาตรฐานที่อยูใกลที่สุด
สําหรับการสํารองขอมูลหนวยความจํา เราขอแนะนํา
ใหใชถานอัลคาไลนขนาด AAA (LR03) หรือถาน 
Ni-MH (HR03) พรอมกันเม่ือใชอะแดปเตอร AC

1 หัวพิมพ   

ดามใบมีด
ตัดเทป

ฝาครอบ
ตลบัเทป

2 3

ลอเฟอง

ขอบของ
ใบมีด

ปลายของเทป

ชองทางออก
ของเทป

รางนําเทป

4

ชองเสียบอะแดปเตอร 
AC

หมายเหตุ
• จอ LCD สามารถแสดงตัวอักษร 15 ตัวอักษรในหนึ่งแถว 
อยางไรก็ตาม คุณสามารถปอนขอความไดยาวถึง 80 ตัวอักษร

• ในขณะเลือกการต้ังคา ใหกดปุมเวนวรรคเพื่อกลับไปยังรายการ
เริ่มตน

หนาจอ LCD และคียบอรด
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1. ขนาด
2. เคอรเซอร
3. ขีดเสนใต/เฟรม
4. ความกวาง
5. รูปแบบ
6. ตัวพิมพใหญ
7. โหมดขอความภาษาอังกฤษ
8. ความยาวฉลาก

หากเลือกความยาวฉลากเฉพาะไว 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น

9. ปุมเคอรเซอร : ดานขวา 
(ใชรวมกับปุมยกแครเพ่ือไป
ยังสวนทายสุดของขอความ)

10. ปุมตกลง (OK)
11. ปุมออกจากคําสัง่ (Esc)
12. ปุมเคอรเซอร : ดานซาย 

(ใชรวมกับปุมยกแคร (Shift) 
เพ่ือไปยังสวนแรกสดุของ
ขอความ)

13. ปุมเปด/ปด
14. ปุมเมนู (Menu)
15. ปุมฟอนท 
16. ปุมตัวอักษร
17. ปุมยกแคร (Shift)
18. ปุมพิมพ  
19. ปุมดูตัวอยาง
20. ปุมเฟรม (Frame)
21. ปุมสัญลกัษณ 
22. ปุมโหมดตกแตงขอความ
23. ปุมถอยหลัง (Backspace)
24. ปุมปอนคําสั่ง (Enter)
25. ปุมตัวพิมพใหญ (Caps)
26. ปุมเปลีย่นภาษา อังกฤษ/ไทย
27. ปุมเวนวรรค (Space)

• ตัวอยางการพิมพจะสรางภาพของฉลากขึ้น ซึ่งอาจแตกตางจาก
ฉลากจริงที่พิมพได

• ความยาวของฉลากที่แสดงบนจอ LCD อาจแตกตางจาก
ความยาวของฉลากจริงที่พิมพออกมาเล็กนอย

1 เปดเครื่อง
จายพลังงานโดยใชถานขนาด AAA หกกอนหรืออะแดปเตอร 
AC (AD-24ES: อุปกรณเสริมของรุน PT-D200) แลวกดปุม 

2 ต้ังคาภาษา
การต้ังคาเริ่มตนคือ [ภาษาไทย]

หมายเหตุ
• เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติเม่ือไมมีการกดปุมใดๆ ภายในหานาที
• ในการยกเลิกการทํางานใดๆ ใหกดปุม 

การตั้งคาเริ่มตน

  /  [ภาษา]   /

 [ไทย/English] 

การแกไขปญหา
ขอความแสดงขอผิดพลาด ส่ิงท่ีควรปฏบัิติเมือ่...
ขอความ สาเหต/ุการแกไข

ถานใกลหมด!
ถานใกลหมด
หากใชถานอัลคาไลนขนาด AAA: เปลี่ยนถานใหม
หากใชถาน Ni-MH: ชารจใหเตม็

ถานหมด ถานทีใ่สอยูหมด

ใชงานไมได!

• ไมมีขอความเหนือเคอรเซอรเมื่อคณุเลอืก [ลําดบัเลข]
• เลือกตวัอกัษรที่ไมถกูตองสําหรับ [ลําดับเลข]
• เลือกตวัเลขทีไ่มถูกตองสําหรับ [ความยาวแท็บ] หรือ 

[ความยาวฉลาก]
• ปอนคาความยาวฉลากไมถูกตอง ขณะใชฟงกชันโหมด
ตกแตงขอความหรือฉลากชื่อ

ไมมีขอความ!

• คุณพยายามพิมพไฟลขอความเมื่อไมมขีอมูลทีจ่ัดเก็บ
อยูในหนวยความจํา

• มีการกดปุม  ขณะที่ไมมีการปอนขอความ

• คุณพยายามเลอืก [ลําดบัเลข], [กลบัดาน] หรือดู
ตัวอยางขอความ ขณะทีไ่มมีการปอนขอความ

• มีการกดปุม  หรือ  ขณะที่ไมมีการปอน

ขอความ เมื่อใชฟงกชันโหมดตกแตงขอความหรือ
ฉลากชือ่

บรรทดัเตม็!
• คุณพยายามปอนบรรทดัที ่3 ดวยการกดปุม 

• คุณพยายามพิมพหรือดตูัวอยางขอความสองบรรทดั
ขณะทีใ่ชเทปขนาด 3.5 มม. หรือ 6 มม. ติดตั้งเทป
ที่มีขนาดใหญกวา

ไมพบตลับเทป! คุณพยายามพิมพหรือดูตวัอยางฉลากขณะที่ไมมีการ
ติดตั้งตลับเทปไว

ใบมดีผิดพลาด มีการใชดามใบมีดตดัเทประหวางกระบวนการพมิพกําลงั
ดําเนินการอยู

ขอความเตม็!
ปอนตัวอักษรครบจํานวนตวัอกัษรสูงสุดแลว (80 ตวัอักษร, 
50 ตัวอักษรสําหรบัฟงกชนัโหมดตกแตงขอความหรือ
ฉลากชื่อ)

ขอความเตม็!

ในฟงกชนัโหมดตกแตงขอความหรอืฉลากชื่อ:
เมื่อจํานวนตัวอักษรที่ปอนเกนิความยาวฉลาก ใหลดขนาด
ของขอความลง
ฟงกชนัอื่นๆ ทัง้หมด:
เมื่อจํานวนตัวอักษรที่ปอนเกนิความยาวฉลาก ใหลดขนาด
ขอความหรือเลือก [อัตโนมัต]ิ เปนความยาวฉลาก

ไมมีกรอบ?

คณุทําการพิมพลงบนเทปขนาด 3.5mm ดวยการตั้งคา

เฟรมที่ไมถกูตองเปน ON (เลอืก  เพื่อพิมพแบบ

ไมมีเฟรม, เลือก  เพื่อยกเลกิ)

ตกลงที่จะปอน? ทําการปอนเทปหลังจากพิมพเมื่อมีการเลือก [ตอเน่ือง] ไว 
ดทูี่ “การตัง้คาขอบเทป”

ใสเทปขนาด 
12 มม.

เฉพาะตลับเทปขนาด 12mm เทาน้ันที่สามารถใชได
ในฟงกชนัโหมดตกแตงขอความและฉลากชือ่

เทปไมถกูตอง! ใชตลับเทปที่มีเครื่องหมาย  เทาน้ัน

แนวตั้งไมได?

การพมิพแนวตัง้ไมสามารถใชงานได หากรายการทีป่อน
เปนตัวอักษรภาษาไทย

(เลือก  เพื่อพิมพแบบไมใชแนวตัง้ เลอืก 

 เพื่อยกเลกิ)

ขอความ สาเหต/ุการแกไข
ปญหา วธีิแกปญหา

จอแสดงผลวาง
เปลาหลงัจากที่
เปดเครื่อง

• ตรวจสอบวาไดใสถานอยางถูกตองแลว
• หากถานใกลหมด แนะนําใหคณุเปลีย่นถานกอนใหม
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชือ่มตออะแดปเตอร AC 

(AD-24ES: อปุกรณเสริมของรุน PT-D200) 
อยางถูกตองแลว

เมื่อพิมพฉลากแลว 
พบวามีขอบ 
(ที่วาง) ทั้งสองดาน
ของขอความมาก
เกนิไป

• ใหดูที ่“การตั้งคาขอบเทป” ในคูมอืสําหรับผูใชน้ี และ
เลือก [ครึ่งเดยีว] หรือ [แคบ] เพือ่ใหขอบของฉลาก
เล็กลง

เครื่องไมพิมพ หรอื
ตวัอกัษรทีพ่ิมพ
อยูในรูปแบบที่ไม
ถกูตอง

• ตรวจสอบวาไดใสตลบัเทปอยางถกูตองแลว
• หากเทปในตลับเทปหมด แนะนําใหคุณเปลี่ยนมวนเทป
ตลบัใหม

• ตรวจสอบวาปดฝาครอบตลบัเทปดีแลว

การตัง้คาถูกลบ
ออกไปเอง

• ถานอาจใกลหมด แนะนําใหคุณเปลี่ยนถานกอนใหม
• เมื่อถอดปลั๊กไฟออกนานเกินสามนาท ีขอความและ
รูปแบบทั้งหมดในหนาจอแสดงผลจะสญูหายไป รวมถึง 
การตัง้คาภาษา และขอมูลในหนวยความจําของตวัเครื่อง
จะถูกลบออกไปดวย

เกดิเสนแนวนอน
ข้ึนบนฉลากทีพ่ิมพ
ออกมา

• อาจมสีิ่งสกปรกตดิอยูบนหัวพิมพ ใหนําตลบัเทป
ออกกอน และใชผาแหงคอยๆ เช็ดที่หัวพิมพใน
ทิศทางขึ้นและลง

• หัวพิมพสามารถทําความสะอาดไดอยางงายดาย หาก
ใชงานอปุกรณเสริมตลบัทําความสะอาดหัวพิมพ 
(TZe-CL3)

เครื่อง “ลอ็ค” (เชน 
ไมมีสิง่ใดเกิดข้ึน
เมื่อกดปุม แมวา
จะเปดเครื่องอยู
กต็าม)

• ใหดูที ่“การรีเซ็ต P-touch”

เครื่องถูกปดเมื่อ
คุณพยายามพิมพ

• ถานอาจใกลหมด แนะนําใหคณุเปลีย่นถานกอนใหม
• ตรวจสอบวาไดใสถานอยางถกูตองแลว
• ใชอะแดปเตอรไมถูกตอง อะแดปเตอรที่แนะนําคอื 

AD-24ES (อปุกรณเสริมของรุน PT-D200)

เครื่องปอนเทปไม
ถูกตอง หรือเทปติด
อยูภายในเครื่อง

• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายของเทปถกูปอนไวใน
รางนําเทปเรียบรอยแลว

• มีการใชดามใบมีดขณะพมิพ หามสมัผัสถูกดามใบมีด
ขณะพมิพ

ตองลบการตัง้คา
ขอความและ
รูปแบบทั้งหมดออก
เพื่อสรางฉลากใหม

• กดปุม  +  และเลอืก [ขอความ+แบบ]

ในการเปลี่ยนการ
ตั้งคาภาษา: • ใหดทูี่ “การตัง้คาเริม่ตน”

ปญหา วธีิแกปญหา

การใชงานขั้นพื้นฐาน

การเปล่ียนตัวอักษรท่ีปอน [ภาษาองักฤษ/
ภาษาไทย]

การเปล่ียนตัวพิมพใหญ/ตัวพิมพเล็ก

ตัวพิมพใหญ (  ON) ตัวพิมพเล็ก (  OFF)

การทําขอความสองบรรทัด
เล่ือนเคอรเซอรไปยังจุดเริ่มตนของบรรทัดที่สอง และกดปุม  
ใชเทปขนาดกวาง 9 มม. หรือ 12 มม. สําหรับขอความสองบรรทัด

การปอนแท็บ (  + )

ในการเปลี่ยนความยาวของแท็บ:

การเปล่ียนความยาวฉลาก (  + )

หมายเหตุ
• หลังจากที่พิมพฉลากแลว ใหใชกรรไกรตัดตามจุดพิมพ (:) เพ่ือให
ความยาวฉลากตรงกับการต้ังคาของเครื่อง

• หากเลือกความยาวฉลากเฉพาะไว  จะปรากฏบนจอ LCD

การลบ
เม่ือกด  ตัวอักษรจะถูกลบออกทีละตัวอักษร

ในการลบขอความทั้งหมดและการต้ังคา :

ในการลบขอความอยางเดียว :

ดูตัวอยาง
คุณสามารถดูตัวอยางขอความกอนพิมพได

• ตัวอยางการพิมพจะสรางภาพของฉลากขึ้น ซึ่งอาจแตกตางจาก
ฉลากจริงที่พิมพได

• เม่ือจอ LCD ไมสามารถแสดงขอความทั้งหมดในครั้งเดียว ใหกด 
/  เพ่ือแสดงขอความที่ซอนอยู

การปอน (การปอนเทป)

การพิมพ

• หากคุณตองการฉลากเพียง 1 สําเนา ใหกดปุม  โดย
ไมตองเลือกจํานวนสําเนา

• จํานวนสําเนาสามารถระบุไดดวยการกดปุมตัวเลข
• ในการปองกันความเสียหายตอตัวเทป หามสัมผัสดามใบมีดขณะ
ที่ขอความ “กําลังพิมพ...” หรือ “กําลังทําการปอน...” ปรากฏขึ้น

• ในการตัดฉลาก ใหกดดามใบมีดตัดเทปที่มุมบนดานขวาของ
ตัวเครื่อง

• ในการนําแผนดานหลังของฉลากออก ใหคุณพับฉลากตาม
แนวยาวโดยใหขอความหันเขาดานในเพื่อใหขอบดานในของ
ดานหลังเปดออกมา จากนั้น ใหคุณลอกดานหลังออกครั้งละ
หนึ่งแผน และใชงานได

• คุณสามารถพิมพสําเนาฉลากแตละฉลากไดถึง 9 สําเนา

การใชตัวเลือกการพิมพ (  + )
[ลําดับเลข]
คุณสามารถพิมพสําเนาขอความเดียวกันไดหลายสําเนาดวยการ
เพ่ิมตัวเลขที่เลือกทีละ 1 หลังจากที่พิมพฉลากแตละฉลาก
ตัวอยางเชน: ในการพิมพสําเนาฉลากที่มีตัวเลขเรียงลําดับ 
(0123, 0124 และ 0125)

• เลือกตัวเลขสูงสุดที่คุณตองการพิมพเม่ือต้ังคาตัวเลข
คุณยังสามารถพิมพตัวเลขไทยเหมือนกับที่ปอนไวขางบนได
ดวยการปอนตัวเลขไทย

[กลับดาน]

• ใชเทปใสในการพิมพ [กลับดาน] เพ่ือใหฉลากสามารถ
อานกลับดานไดอยางถูกตองเม่ือติดบนกระจก หนาตาง หรือ
พ้ืนผิวโปรงใสอ่ืนๆ

การตั้งคาขอบเทป (  + )

[เต็ม]/[ครึ่งเดียว]/[แคบ]
ใชเพ่ือเวนขอบทั้งสองดานของขอความใหเทากัน

[ตอเนื่อง] 
ใชเพ่ือสรางฉลากที่มีขอความหลายรูปแบบ
1. ปอนขอความ

2. กดปุม  แลวขอความ [สําเนา: ] จะปรากฏข้ึน

3. กดปุม /  หรือปอนตัวเลขดวยปุมตัวเลขเพื่อ
เลือกจํานวนสําเนา

4. กดปุม  การพิมพจะเริ่มตนขึ้น แลวขอความ “ตกลงที่จะ
ปอน?” จะปรากฏขึ้น

5. กดปุม  เพ่ือปอนขอความเพิ่มเติม

6. ลางขอความ ปอนขอความสําหรับฉลากใหม แลวกดปุม 

7. เม่ือขอความ “ตกลงที่จะปอน?” ปรากฏขึ้นหลังจากที่พิมพ

ฉลากลาสุด ใหกดปุม 

8. หลังจากปอนเทปแลว ใหกดดามใบมีดเพ่ือตัดฉลากแบบ
ตอเนื่อง

หมายเหตุ
• เม่ือต้ังคาเปน [ตอเนื่อง] ใหปอนเทปกอนที่จะใชใบมีด มิเชนนั้น 
บางสวนของขอความอาจถูกตัดออก นอกจากนี้ ใหใชกรรไกรตัด
ตามจุดพิมพ ( ) เพ่ือใหขอความอยูก่ึงกลางของฉลาก

• เม่ือต้ังคาเปน [ครึ่งเดียว] หรือ [แคบ] ความยาวของฉลากที่แสดง
คือความยาวจากจดุพิมพ ( ) จนถึงปลายฉลาก

• ในการพิมพฉลากมากกวา 1 สําเนาดวยขอบต่ําสุด ใหต้ังคา
ขอบเทปเปน [แคบ]

• อยาดึงเทปออก เนื่องจากอาจทําใหตลับเทปเสียหายได

คุณสามารถบันทึกฉลากไดถึง 9 รายการ และเรียกใชใหมเพ่ือพิมพ
ในภายหลังได สามารถบันทึกไดสูงสุด 80 ตัวอักษรตอไฟล และ
สูงสุดรวม 720 ตัวอักษรในหนวยความจําทั้งหมด คุณยังสามารถ
แกไขและพิมพซ้ําฉลากที่จดัเก็บไวได

บันทึก

พิมพ

เปด

• คุ ณยังสามารถปอนเมนูไฟลไดดวยการกดปุม   

หมายเหตุ
หากคุณพยายามจัดเก็บฉลากเม่ือมีฉลากจัดเก็บอยูในหมายเลขนั้น
แลว ขอความ “พิมพซ้ํา?” จะปรากฏข้ึน กดปุม  เพ่ือบันทึก
ฉลากใหมของคุณ กดปุม  เพ่ือยกเลิก 

การปอนขอความ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

จอแสดงผล ภาพฉลาก

  /  [แท็บ] 

ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพใหญ

  /  [ความยาวแท็บ]   

/  [อัตโนมัติ/0-100 mm] 

  /  [ความยาวฉลาก]   

/  [อัตโนมัติ/30-300 mm] 

 +   /  [ขอความ+แบบ] 

 +   /  [ขอความ] 

การพิมพฉลาก

 

 + 

 [สาํเนา: ] /   -   

/     +  

 /  [ลําดับเลข]    

/   

 +   /  [กลับดาน]  

 [พิมพกลับดาน?] 

  /  [ต้ังขอบเทป]    

/  [เต็ม/ครึ่งเดียว/แคบ/ตอเนื่อง] 

หนาจอ LCD ภาพฉลาก

เต็ม

ครึ่งเดียว

แคบ

25mm 4mm4mm25mm

ABC ABC

12mm 12mm

ABC

เต็ม คร่ึงเดียว แคบ

63mm

ABC

37mm

ABC

21mm

ABC

 การบันทึกไฟลฉลาก

  /  [ไฟล]    

/  [บันทึก]    

/   

  /  [ไฟล]    

/  [พิมพ]    

/     

[สําเนา: ] /   -   

  /  [ไฟล]    

/  [เปด]    

/   

การใชเทมเพลท

ฟงกชันนี้ทําใหคุณสามารถสรางฉลากชื่อแบบตางๆ ไดโดยใช
เทมเพลทภายในเครื่อง

ตัวอยาง: 
ฟงกชันนี้ทําใหคุณสามารถสรางฉลากเฉพาะไดโดยใชเทมเพลท
ภายในเครื่อง

ตัวอยาง: 

หมายเหตุ
• เครื่องอาจไมสามารถพิมพเนื้อหาทั้งหมดของขอความได ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับรูปแบบที่คุณเลือก ตัวอยางเชน หากคุณเลือกความยาว
ฉลากคงที่ และขอความยาวเกินไป ขอความแสดงขอผิดพลาด 
“ขอความเต็ม!” จะปรากฏขึ้น

• เทมเพลทไมสามารถแกไขได

• ในการลบขอความทั้งหมด ใหกดปุม  และ  แลว

ขอความ “ลบ?” จะปรากฏข้ึน จากนั้น ใหคุณกดปุม  เพ่ือ

ยืนยันการลบ หรือกดปุม  เพ่ือยกเลิก
• เม่ือคุณเขาใชงานฟงกชันโหมดตกแตงขอความหรือฉลากชื่อ 
ขอความในฟงกชันโหมดตกแตงขอความหรือฉลากชื่อที่คุณพิมพ
ลาสดุและความยาวฉลากจะถูกเรียกใชใหม

• กดปุม  เพ่ือกลับสูขั้นตอนกอนหนา
• เฉพาะสัญลักษณที่ไฮไลทในหนาแทรกที่แนบมาดวยนี้เทานั้น
ที่สามารถใชในโหมดตกแตงขอความได

• ในการออกจากฟงกชันโหมดตกแตงขอความหรือฉลากชื่อ และ
กลับสูหนาจอปอนขอความ ใหทําดังตอไปนี้:

a) กดปุม 

b) กดปุม /  เพ่ือเลือก [ยกเลิก] จากนั้น ใหกดปุม 

 เม่ือขอความ “พิมพ” ปรากฏขึ้น
• คุณสมบัติเหลานี้สามารถใชงานไดเม่ือใชตลับเทปความกวาง 

12mm เทานั้น
• ความยาวฉลากสงูสุดของฟงกชันโหมดตกแตงขอความและ
ฉลากชื่อคือ 200mm

• เม่ือเลือก [อัตโนมัติ] สําหรับ “ความยาวฉลาก” ฉลากจะปรับ
ความยาวเปนความยาวที่ถูกตองโดยอัตโนมัติสําหรับการพิมพ
ขอความในหนึ่งครั้ง

• กด  เพ่ือกลับสูการต้ังคา [อัตโนมัติ] สําหรับโหมด 
“ความยาวฉลาก”

ปุมฟงกชันท่ีเปนประโยชน

1 กดปุม  เพื่อเลอืกการต้ังคาในการปอน
ขอความ

2 กดปุม /  เพื่อเลอืกการต้ังคา

หมายเหตุ
ในการยกเลิกการทํางาน ใหกดปุม 

กดปุม  เพ่ือเลือกการออกแบบเฟรม ใหดูตาราง

การออกแบบเฟรมบนหนาแทรกที่แนบมาดวย

หมายเหตุ
• ในการยกเลิกการทํางาน ใหกดปุม 
• ไมสามารถพิมพเฟรมบนเทปขนาด 3.5mm ได

กดปุม  เพ่ือเลือกสัญลักษณตางๆ ใหดูรายการ

สัญลักษณที่ใชงานไดบนหนาแทรกที่แนบมาดวย

หมายเหตุ
ในการยกเลิกการทํางาน ใหกดปุม 

คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องพิมพฉลาก P-touch ใหมไดเม่ือคุณตองการ 
โดยทําการตั้งคาตัวเครื่องใหกลับไปเปนการต้ังคาเริ่มตนที่มาจาก
โรงงาน หรือคุณสามารถรีเซ็ตไดในกรณีที่เครื่องพิมพฉลาก P-touch 
ทํางานผิดปกติ

1 ปดเครือ่งพิมพฉลาก P-touch กดปุม  และ 
 คางไว แลวกดปุม  เพื่อใหเครื่อง P-touch 

กลับมาทํางาน

2 ปลอยมือออกจากปุม  และ 
เครื่องพิมพฉลาก P-touch จะเปดขึ้นโดยรีเซ็ตหนวยความจํา
ภายในใหม

หมายเหตุ
เม่ือคุณทําการรีเซ็ตตัวเครื่อง ขอความของตัวเครื่อง รวมถึง 
การต้ังคา และไฟลที่จัดเก็บไวในตัวเครื่องทั้งหมด จะถูกลบออก

หากใบมีดเริ่มทื่อหลังจากใชงานซ้ําหลายครั้ง และไมสามารถ
ตัดเทปออกได ใหเปล่ียนชุดใบมีดใหม (หมายเลขสินคา TC-4) 
โดยหาไดจากตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก Brother

การเปลี่ยนชุดใบมีด
1. ดึงสวนชุดใบมีดสองสวน (สเีขียว) ออกตามทิศทางลูกศร
ที่แสดงในภาพประกอบ

2. ติดต้ังชุดใบมีดใหม ดันเขาไปจนกวาจะล็อคเขาที่ 

ฉลากชื่อ (  + )

  /  [ชื่อฉลาก]    

[เลือกโครงราง]  /     

   Bill Anderson   

  ABC Company, Inc.   

  /  [อัตโนมัติ/30 -200mm] 

  [พิมพ] 

1 4

2 5

3

โหมดตกแตงขอความ 
(ไมรองรับขอความภาษาไทย)

  [เลือกโครงราง]  /  

   [ปอนขอความ]  ABCDEF 

    /   

[อัตโนมัติ/30-200mm]   [พิมพ] 

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

ปุมฟอนท 

  /  เลือกรายการ 

ขนาด ใหญ กลาง เลก็

ความกวาง ปรกติ × 2 × 1/2

รปูแบบ ปรกติ ตวัหนา ตัวโปรง

เงา เสนทึบ ตวัเอยีง

เอียง+หนา เอยีง+โปรง เอียง+เงา

แนวตัง้ (ภาษาองักฤษเทาน้ัน)

ปุมเฟรม 

  /  เลือกเฟรม 

ปุมสัญลักษณ 

  /  [ทั่วไป/ภาพสัญลักษณ] 

  /  เลือกหมวดหมู   

/  เลือกสัญลักษณ 

การรีเซ็ต P-touch

อุปกรณเสริม
ตลับเทป: ใหดูใน “TAPE GUIDE”

อะแดปเตอร AC: AD-24ES (อุปกรณเสริมของรุน PT-D200)

ชุดใบมีด: TC-4 (สําหรับเปล่ียน)

หามไมใหนิ้วมือสัมผัสถูกใบมีดโดยตรง

ดวยเคร่ือง PT-D200/E200 คุณจะสามารถสรางฉลากเพ่ือการ
ใชงานท่ีหลากหลาย รวมถึง สามารถเลือกเฟรม ขนาดตัวอักษร 
และรูปแบบตางๆ เพ่ือออกแบบฉลากอยางสวยงาม นอกจากน้ี 
ตลับเทปท่ีคุณสามารถใชงานได ยังชวยใหคุณสามารถพิมพฉลาก
ในความกวางหลากหลายและมีสีสันท่ีแตกตางกัน
กอนเริ่มตนใชงาน โปรดอานคูมือเลมนี้อยางละเอียด และเก็บ
คูมือนี้ไวเพ่ือใชอางอิงในอนาคต

พิมพในประเทศจีน 
LAG435001

ภาษาไทย
คูมือสําหรบัผูใช

*1 สําหรบัขอมูลลาสุดเกี่ยวกับถานที่แนะนํา คุณสามารถดูขอมูล
เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต http://support.brother.com/

 รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาด:
(กวาง x ลึก x สูง)

ประมาณ 165(W) × 155(D) × 68(H)mm

น้ําหนัก: ประมาณ 490 g
(ไมรวมถานและตลับเทป)

แหลงจายไฟ: ถานอัลคาไลนขนาด AAA หกกอน (LR03)
ถาน Ni-MH ขนาด AAA หกกอน (HR03)*1

อะแดปเตอร AC (AD-24ES: อุปกรณเสรมิ
ของรุน PT-D200)

ตลับเทป: เทป Brother TZe (แบบกวาง)
3.5mm,6mm,9mm,12mm

กระเปาพกพา: อุปกรณเสริมเฉพาะรุน PT-E200 เทานั้น


