
คูม่อืเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ์ QL-800/QL-810W/QL-820NWB

เครื�องพมิพฉ์ลาก

อา่นคูม่อืใหล้ะเอยีดกอ่นเริม่ใชง้านผลติภณัฑ ์และเก็บคูม่อืไวอ้า้งองิในภายหลงั
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บทนํา
ขอขอบคณุทีซ่ือ้ผลติภณัฑ ์QL-800/QL-810W/QL-820NWB (ซึง่ในทีน่ี้เรยีกวา่ “เครือ่งพมิพฉ์ลาก QL”)

เอกสารประกอบทีแ่นบมากบัเครือ่งพมิพฉ์ลาก QL ประกอบดว้ย คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ ์(คูม่อืนี)้ และ คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย (เอกสารตพีมิพ)์ ซึง่มขีอ้ควรระวังกอ่นการใชง้าน

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ขอ้มลูเกีย่วกบัซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูในการใชเ้ครือ่งพมิพบ์นระบบเครอืขา่ย กรณุาดไูด ้
ที ่คูม่อืสําหรับผูใ้ช ้ใน Brother Solutions Center

เอกสารประกอบเวอรช์ัน่ลา่สดุของเครือ่งพมิพ ์อยูใ่น Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 

กรณุาเก็บเอกสารประกอบทัง้หมดไวเ้พือ่การอา้งองิในภายหลงั

หมายเหตสุําคญั

 รุน่ของเครือ่งพมิพอ์าจแตกตา่งกนัไปแตล่ะประเทศ

 เนือ้หาในเอกสารนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 หา้มคดัลอกหรอืทําสําเนาเนื้อหาบางสว่นหรอืทัง้หมดในเอกสารโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต

 เราไมข่อรับผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากแผน่ดนิไหว อคัคภียั วนิาศภยัอืน่ ๆ การกระทําของ
บคุคลทีส่าม การปฏบิตังิานโดยตัง้ใจหรอืโดยประมาทของผูใ้ช ้การใชผ้ดิวธิหีรอืการปฏบิตังิานภายใต ้
สภาวะพเิศษใด ๆ

 เราไมข่อรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ (ตวัอยา่งเชน่ ความสญูเสยี การขาดทนุในกําไรทางธรุกจิ กําไร
ทีข่าดหายไป การชะงักงันทางธรุกจิ หรอืการสญูเสยีเครือ่งมอืในการสือ่สาร) ซึง่อาจเกดิจากการใชง้าน
หรอืการไรค้วามสามารถในการใชง้านเครือ่งพมิพน์ี้

 หากเครือ่งพมิพม์ตํีาหนอินัเกดิจากขอ้ผดิพลาดในการผลติ เราจะเปลีย่นหรอืซอ่มแซมใหใ้นระหวา่งระยะ
เวลาการรับประกนั

 เราไมข่อรับผดิชอบความเสยีหายใดๆ อนัเป็นผลมาจากการปฏบิตังิานทีไ่มถ่กูตอ้งของเครือ่งพมิพเ์นือ่ง
จากการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่มร่องรบัหรอืการใชซ้อฟตแ์วรท์ีไ่มร่องรับ

http://support.brother.com/
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วธิกีารใชเ้ครือ่งพมิพอ์ยา่งปลอดภยั
หากเครือ่งพมิพทํ์างานขัดขอ้ง ใหห้ยดุใชทั้นท ีและตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรข์องคณุ

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้

สญัลักษณ์ดงัตอ่ไปนีใ้ชใ้นคูม่อืนีต้ลอดทัง้เลม่:

 อนัตราย จะบง่ชีส้ถานการณ์เสีย่งภัยคบัขนั ซึง่จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืบาดเจ็บสาหัส หาก
ไมจั่ดการกับผลติภัณฑต์ามคําเตอืนและคําแนะนําตอ่ไปนี ้

 คาํเตอืน จะบง่ชีส้ถานการณ์ทีอ่าจจะมคีวามเสีย่งภัย ซึง่จะสง่ผลใหถ้งึแกช่วีติหรอืบาดเจ็บ
สาหัสได ้หากไมจั่ดการกับผลติภัณฑต์ามคําเตอืนและคําแนะนําตอ่ไปนี้

 ขอ้ควรระวงั จะบง่ชีส้ถานการณ์ทีอ่าจจะมคีวามเสีย่งภัย ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ย
หรอืปานกลางได ้หากไมห่ลกีเลีย่ง

ขอ้สําคญั จะบง่ชีข้อ้มลูหรอืแนวทางทีค่วรปฏบิตัติาม การละเลยขอ้มลูเหลา่นีอ้าจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหาย หรอืการทํางานทีผ่ดิพลาดได ้

ขอ้บง่ชีค้วามเสีย่งอัคคภัียภายใตส้ถานการณ์ตา่ง ๆ

ขอ้บง่ชีค้วามเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ตภายใตส้ถานการณ์ตา่ง ๆ

ขอ้บง่ชีค้วามเสีย่งจากการไหมภ้ายใตส้ถานการณ์ตา่ง ๆ

ขอ้บง่ชีถ้งึการกระทําทีต่อ้งไมใ่หเ้กดิขึน้

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากการถกูเผาไหม ้หากอยูใ่กลไ้ฟ

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากการบาดเจ็บ หากมกีารสมัผัสบรเิวณทีร่ะบไุวข้องเครือ่งพมิพ์

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากการบาดเจ็บ ตวัอยา่งเชน่ ไฟฟ้าชอ็ต หากมกีารถอดชิน้สว่นบรเิวณทีร่ะบไุวข้องเครือ่ง
พมิพ์

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ต หากปฏบิตังิานดว้ยมอืทีเ่ปียก

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ต หากเครือ่งพมิพโ์ดนน้ํา

ขอ้บง่ชีถ้งึการกระทําทีจํ่าเป็นตอ้งกระทํา

ขอ้บง่ชีว้า่ตอ้งถอดสายไฟ AC ออกจากเตา้รับไฟฟ้า
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คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัทีส่ําคญั

 อนัตราย
ชุดแบตเตอรี ่(แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ไดท้ีใ่หม้าดว้ย) (อปุกรณ์เสรมิ: QL-810W/820NWB เทา่น ัน้)

หา้มทิง้ชดุแบตเตอรีท่ีห่มดประจแุลว้ไวใ้นเครือ่งพมิพเ์ป็นระยะเวลานาน เนือ่งจากจะทําใหแ้บตเตอรีม่อีายกุาร
ใชง้านสัน้ลง

หา้มใชห้รอืทิง้ชดุแบตเตอรีไ่วใ้กลเ้ปลวไฟ เครือ่งทําความรอ้น หรอืสถานทีอ่ืน่ทีม่อีณุหภมูสิงู (เกนิ 80 °C)

 หากสามารถใชเ้ครือ่งพมิพไ์ดเ้พยีงระยะเวลาสัน้ ๆ แมว้า่จะชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดจ้นเต็มแลว้ แสดง
วา่แบตเตอรีอ่าจหมดอายกุารใชง้านแลว้ ใหห้าแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดม้าเปลีย่น ในขณะทีทํ่าการถอด
เปลีย่นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้ใหพั้นหัวตอ่แบตเตอรีต่วัเกา่ดว้ยเทปเพือ่หลกีเลีย่งการลัดวงจรในแบตเตอรี่

 เก็บชดุแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเดก็ โดยเฉพาะ ทารก มฉิะนัน้อาจเกดิการบาดเจ็บได ้

 คาํเตอืน
ชุดแบตเตอรี ่(แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ไดท้ีใ่หม้าดว้ย) (อปุกรณ์เสรมิ: QL-810W/820NWB เทา่น ัน้)

หากไมส่ามารถชารจ์ประจไุฟฟ้าเครือ่งพมิพจ์นเต็มไดห้ลังจากผา่นระยะเวลาทีกํ่าหนดแลว้ ใหห้ยดุชารจ์แลว้
เปลีย่นแบตเตอรี ่มฉิะนัน้ อาจเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอืความเสยีหายได ้

หา้มชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดด้ว้ยเครือ่งพมิพ ์หรอือะแดปเตอร ์AC อืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชอ่ปุกรณ์ทีกํ่าหนด อาจเกดิ
เพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอืความเสยีหายได ้

เมือ่ขนสง่เครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดอ้อกจากเครือ่งพมิพก์อ่นบรรจุ
หบีหอ่เพือ่จัดสง่ 

หากจัดสง่เครือ่งพมิพโ์ดยตดิตัง้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดไ้ว ้อาจมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิเพลงิไหม ้การระเบดิ และ
ความเสยีหายได ้

หา้มสอดสิง่แปลกปลอมเขา้ในชดุแบตเตอรีห่รอืขัว้ตอ่ มฉิะนัน้ อาจจะเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอืความเสยี
หายได ้

หากมสีิง่แปลกปลอมตกเขา้ไปในชดุแบตเตอรี ่ใหปิ้ดระบบในทันท ีถอดอะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC จากเตา้
รับไฟฟ้า แลว้ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทนจําหน่ายตวัแทนจําหน่ายผลติภัณฑ์
บราเดอร ์หากยังคงใชช้ดุแบตเตอรีต่อ่ไป อาจจะเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ตหรอืความเสยีหายได ้

หา้มใชง้าน ชารจ์ หรอืเก็บชดุแบตเตอรีใ่นสถานทีต่อ่ไปนี้ มฉิะนัน้ อาจเกดิการร่ัวไหล เพลงิไหม ้ไฟฟ้า
ชอ็ต หรอืเกดิความเสยีหายได:้

 ใกลน้ํ้า เชน่ ในหอ้งน้ําหรอืใกลเ้ครือ่งทําน้ํารอ้น หรอืในสถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู

 ในสถานทีท่ีโ่ดนฝนหรอืไอน้ําในอากาศ

 ในสถานทีท่ีม่ฝีุ่ นมาก

 ในสถานทีท่ีร่อ้นจัด เชน่ ใกลเ้ปลวไฟ เครือ่งทําความรอ้น หรอืกลางแสงแดด

 ในรถทีจ่อดอยูก่ลางแจง้

 ในสถานทีท่ีอ่าจเกดิการควบแน่น



4

หา้มรือ้หรอืดดัแปลงชดุแบตเตอรี ่มฉิะนัน้ อาจเกดิไฟฟ้าลัดวงจร การระเบดิ ควัน ไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต การบาด
เจ็บกบัตวัคณุเองและผูอ้ืน่ หรอืความเสยีหายกบัผลติภัณฑห์รอืทรัพยส์นิอืน่ ๆ สําหรับการซอ่มบํารงุ การปรับ
แตง่ หรอืการซอ่มแซม โปรดตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทนจําหน่ายผลติภัณฑ์
บราเดอร ์ในพืน้ทีข่องคณุ (การรับประกันไมค่รอบคลมุถงึการซอ่มแซมความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการถอด
ประกอบหรอืดดัแปลงใด ๆ ทีก่ระทําโดยผูใ้ช)้

หากชดุแบตเตอรีม่กีารทํางานผดิปกต ิ(เชน่ หากเกดิควัน กลิน่ทีไ่มป่กต ิหรอืมเีสยีงดงัผดิปกต)ิ ใหห้ยดุใช ้มิ
ฉะนัน้ อาจเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต หรอืความเสยีหายได ้ใหปิ้ดเครือ่งพมิพทั์นท ีแลว้ตดิตอ่บรกิารลกูคา้
สมัพันธข์องบราเดอรต์วัแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอรใ์นทอ้งถิน่ของคณุเพือ่ทําการซอ่มแซม

หา้มเก็บผลติภัณฑไ์วใ้กลส้ารเคมหีรอืในบรเิวณทีอ่าจมกีารหกของสารเคม ีหา้มไมใ่หม้สีารทําละลาย
อนิทรยี ์เชน่ เบนซนิ ทนิเนอร ์สารขัดลบรอย หรอืสารดบักลิน่มาสมัผัสกบัฝาครอบพลาสตกิหรอืสาย
เคเบลิ เนือ่งจาก อาจทําใหฝ้าครอบพลาสตกิบดิงอหรอืผดิรปู ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม ้
ได ้อาจทําใหผ้ลติภัณฑทํ์างานผดิปกตหิรอืเปลีย่นสไีด ้

หา้มใหเ้ด็กเลน่ถงุพลาสตกิใสช่ดุแบตเตอรี ่ทิง้ถงุหรอืเก็บไวใ้หห้า่งจากทารกและเด็ก อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะทํา
ใหเ้ด็กขาดอากาศหายใจ

หา้มทิง้ชดุแบตเตอรีร่วมกบัขยะในครัวเรอืนท่ัวไป อาจมคีวามเสีย่งในการทําลายสิง่แวดลอ้ม การระเบดิ และ
การเกดิเพลงิไหม ้

หา้มใชส้เปรยท์ีต่ดิไฟไดเ้มือ่ทําความสะอาดชดุแบตเตอรี ่และหา้มใชส้เปรยท์ีต่ดิไฟไดใ้กล ้ๆ  ชดุแบตเตอรี ่อาจ
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิเพลงิไหมแ้ละไฟฟ้าชอ็ต

ตวัอยา่งของสเปรยท์ีต่ดิไฟได:้
 สารขจัดคราบ
 ยาฆา่แมลง
 สารฆา่เชือ้และสารดบักลิน่ทีม่แีอลกอฮอล์
 ของเหลวหรอืสารทําละลายอนิทรยี ์เชน่ แอลกอฮอล์

หา้มใหห้นา้สมัผัสการชารจ์หรอืพืน้ทีโ่ดยรอบสกปรก หรอืสมัผัสกบัสิง่แปลกปลอม อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ
การไหมแ้ละความเสยีหายได ้

หา้มใชม้อืทีเ่ปียกสมัผัสกับขัว้ มฉิะนัน้ อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ต อปุกรณ์เสยีหาย การจดุระเบดิ หรอืเกดิควันได ้

หากไมไ่ดเ้สยีบเขา้กบัเครือ่งพมิพเ์พือ่ใชง้าน ใหใ้ชเ้ทปหรอืสิง่อืน่ พันขัว้เอาไว ้เพือ่ป้องกนัการสมัผสักบัสิง่
แปลกปลอม เชน่ ฝุ่ น และหา้มใชง้านหากขัว้มฝีุ่ นจับ ฯลฯ

เมือ่ขนสง่เครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดชดุแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่งพมิพก์อ่นบรรจหุบีหอ่เพือ่
จัดสง่ หากจัดสง่เครือ่งพมิพโ์ดยตดิตัง้ชดุแบตเตอรีเ่อาไว ้อาจมคีวามเสีย่งตอ่การจดุระเบดิ การปรแิตก การ
เกดิเพลงิไหม ้หรอืการทํางานผดิปกตไิด ้

 คาํเตอืน
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อะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC (อะแดปเตอร ์AC ใชส้ําหรบั QL-810W/820NWB)

หา้มใหม้ขีองเหลวหรอืโลหะสมัผสักบัเตา้เสยีบแหลง่จา่ยไฟ อะแดปเตอร ์AC หรอืสายไฟ AC นอกจากนัน้ หา้ม
ใชเ้ตา้เสยีบแหลง่จา่ยไฟ อะแดปเตอร ์AC หรอืสายไฟ AC ในพืน้ทีท่ีอ่าจจะเกดิความเปียกชืน้ มฉิะนัน้ อาจเกดิ
เพลงิไหม ้ควัน ความรอ้น หรอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

หากเตา้เสยีบแหลง่จา่ยไฟสกปรก (เชน่ มฝีุ่ นเกาะ) ใหถ้อดออกจากเตา้รับไฟฟ้า แลว้ใชผ้า้แหง้เชด็ หากคณุ
ใชเ้ตา้เสยีบแหลง่จา่ยไฟทีส่กปรกตอ่ไป อาจเกดิเพลงิไหมไ้ด ้

หา้มใชว้ธิกีารดงึสายไฟเมือ่ถอดอะแดปเตอร ์AC/หรอืสายไฟฟ้า AC ออกจากเตา้รับไฟฟ้า ใหจั้บเตา้เสยีบแลว้
ดงึออกจากเตา้รับไฟฟ้า

หา้มสอดสิง่แปลกปลอมเขา้ไปในชอ่งเสยีบอะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC มฉิะนัน้ อาจเกดิการไหมห้รอืไฟฟ้า
ชอ็ตได ้

ใหใ้ชอ้ะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิอยา่งถกูตอ้งและปฏบิัตติามขอ้ควรระวังตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้ อาจ
เกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตได:้

 หา้มทําใหอ้ะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิเสยีหาย

 หา้มดดัแปลงอะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิ

 หา้มบดิอะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิ

 หา้มงออะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิแรง ๆ

 หา้มดงึอะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิ

 หา้มวางสิง่ของไวบ้นอะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิ

 หา้มใหอ้ะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิถกูความรอ้น

 หา้มมัดอะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิ

 หา้มใหอ้ะแดปเตอร ์AC สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิถกูบด

หากอะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC เสยีหาย โปรดตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์หรอืตวัแทนจําหน่าย
ผลติภัณฑบ์ราเดอร ์ในพืน้ทีข่องคณุ

เก็บอะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC ใหพ้น้มอืเด็ก โดยเฉพาะ ทารก มฉิะนัน้ อาจเกดิการบาดเจ็บได ้

หา้มใชอ้ะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิใกลเ้ปลวไฟหรอืแหลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น หากปลอกหุม้
อะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC ละลาย อาจจะเกดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต

 คาํเตอืน
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กอ่นทําการบํารงุรักษาเครือ่งพมิพข์องคณุ เชน่ การทําความสะอาด ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC ออก
จากเตา้รับไฟฟ้ากอ่น มฉิะนัน้ อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

เพือ่เหตผุลดา้นความปลอดภัย หากไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งพมิพเ์ป็นระยะเวลานาน ๆ ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC/สาย
ไฟ AC ออกจากเครือ่งพมิพแ์ละเตา้รับไฟฟ้า

หา้มใชง้านเตา้รับไฟฟ้าจนเกนิกําลังไฟ หรอืเสยีบเตา้เสยีบอปุกรณ์หลายตวัเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าชอ่งเดยีว เนือ่ง
จาก มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และความเสยีหายได ้

หา้มใชเ้ตา้เสยีบทีเ่สยีหายหรอืเตา้รับไฟฟ้าทีหั่กงอ เนื่องจาก มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิเพลงิไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และ
ความเสยีหายได ้

 ขอ้ควรระวงั
เครือ่งพมิพ์

เก็บใหพ้น้มอืเดก็ โดยเฉพาะ ทารก มฉิะนัน้อาจเกดิการบาดเจ็บได ้

หยดุใชเ้ครือ่งพมิพห์ากมกีารร่ัวซมึหรอืเปลีย่นส ีเปลีย่นรปู หรอืทํางานผดิปกติ

หา้มยกเครือ่งพมิพโ์ดยจับทีฝ่าปิดชอ่งใสม่ว้น DK อาจมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ หากฝาปิดหลดุหรอืเครือ่ง
พมิพต์ก

เมือ่เชือ่มตอ่สายเคเบลิและอปุกรณ์เสรมิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้ชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งตามลําดบั เชือ่มตอ่
กับอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเป็นพเิศษสําหรับเครือ่งพมิพน์ี้เทา่นัน้ อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิเพลงิไหม ้
หรอืการบาดเจ็บ โปรดดคํูาแนะนําการใชง้านเมือ่เชือ่มตอ่

หา้มถอืเครือ่งพมิพด์ว้ยมอืเดยีว เครือ่งพมิพอ์าจจะลืน่หลดุจากมอืได ้

ชุดแบตเตอรี ่(แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ไดท้ีใ่หม้าดว้ย) (อปุกรณ์เสรมิ: QL-810W/820NWB เทา่น ัน้)

เมือ่ตดิตัง้ชดุแบตเตอรีเ่ขา้กบัเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดข้นัสกรจูนแน่นแลว้ หากสกรู
หลวม เครือ่งพมิพอ์าจจะตกและเป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บได ้

อะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC (อะแดปเตอร ์AC ใชส้ําหรบั QL-810W/820NWB)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สามารถเขา้ถงึสายไฟของอะแดปเตอร ์AC/สายไฟฟ้า AC ไดเ้พือ่ใหส้ามารถถอดไดใ้น
กรณีฉุกเฉนิ หา้มวางสิง่ของไวบ้น หรอืใกลส้ายไฟของอะแดปเตอร ์AC/สายไฟ AC หรอืสายเคเบลิ

คตัเตอร์

หา้มสมัผัสกับใบมดีคตัเตอร์

หา้มเปิดฝาครอบดา้นบนในระหวา่งทีค่ตัเตอรกํ์าลังทํางาน

 คาํเตอืน
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ขอ้สําคญั
 หา้มลอกฉลากทีต่ดิอยูก่ับเครือ่งพมิพน์ีอ้อก ฉลากเหลา่นีม้ขีอ้มลูการทํางานและหมายเลขรุน่ของเครือ่งพมิพ์

 หา้มจัดเก็บเครือ่งพมิพไ์วใ้นบรเิวณทีม่คีวามรอ้นสงู มคีวามชืน้สงู ถกูแสงแดดหรอืฝุ่ นโดยตรง เนือ่งจาก อาจทําให ้
เกดิการเปลีย่นสหีรอืการทํางานผดิปกตไิด ้

ขอ้ควรระวงัลว่งหนา้ท ัว่ไป
เครือ่งพมิพ์

 หากฟังกช์ัน่ Bluetooth และฟังกช์ัน่ LAN ไรส้ายเปิดอยูทั่ง้คู ่ความเร็วในการสือ่สารอาจลดลงเนือ่งจากการรบกวนกนั
ของคลืน่วทิย ุหากเกดิกรณีดงักลา่วขึน้ ใหปิ้ดฟังกช์ัน่ทีค่ณุไมไ่ดใ้ช ้(ฟังกช์ัน่ Bluetooth หรอืฟังกช์ัน่ LAN ไรส้าย)

 หา้มปิดหรอืใสส่ิง่แปลกปลอมเขา้ไปในชอ่งปลอ่ยฉลาก ขัว้ตอ่ AC หรอืพอรต์ USB

 เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน ๆ ใหถ้อดมว้น DK ออกจากเครือ่งพมิพ์

 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ไวเ้สมอเมือ่ทําการพมิพ์

 เมือ่ใชอ้ปุกรณ์เสรมิ ใหใ้ชต้ามคูม่อืการใชง้าน

 หา้มสมัผัสเครือ่งพมิพด์ว้ยมอืเปียก

 หา้มสมัผัสกบักระดาษหรอืฉลากดว้ยมอืเปียก มฉิะนัน้ อาจเกดิความผดิปกตใินการทํางานได ้

 หา้มยกเครือ่งพมิพโ์ดยจับทีฝ่าปิดชอ่งใสม่ว้น DK ฝาปิดอาจจะหลดุทําใหเ้ครือ่งพมิพต์กเสยีหายได ้

 ใชแ้ตส่ายอนิเทอรเ์ฟซ (สาย USB) ทีใ่หม้าพรอ้มเครือ่งพมิพเ์ทา่นัน้

ชุดแบตเตอรี ่(แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ไดท้ีใ่หม้าดว้ย) (QL-810W/820NWB เทา่น ัน้)

 เมือ่ซือ้เครือ่งพมิพ ์ชดุแบตเตอรีจ่ะมปีระจอุยูเ่ล็กนอ้ยเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพไ์ด ้อยา่ง
ไรก็ตาม ควรชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มดว้ยอะแดปเตอร ์AC หรอืตวัชารจ์แบตเตอรีก่อ่นใชเ้ครือ่งพมิพ์

 หากคณุสงัเกตสิง่ผดิปกตขิองชดุแบตเตอรีใ่นการใชง้านครัง้แรก ตวัอยา่งเชน่ ความรอ้นสงูเกนิกําหนดหรอืมี
สนมิ หา้มใชง้านชดุแบตเตอรีด่งักลา่วตอ่ ใหต้ดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

 หากไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งพมิพเ์ป็นระยะเวลานาน ๆ ใหถ้อดชดุแบตเตอรีอ่อก แลว้พันขัว้ไวด้ว้ยเทป ฯลฯ จากนัน้ใหจั้ด
เก็บไวใ้นสถานทีท่ีไ่มส่มัผัสกบัไฟฟ้าสถติ ความชืน้ หรอือณุหภมูสิงู เพือ่รักษาประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ
ชดุแบตเตอรี ่ใหช้ารจ์อยา่งนอ้ยทกุ ๆ หกเดอืน

 เมือ่ซือ้เครือ่งพมิพ ์ชดุแบตเตอรีจ่ะมปีระจอุยูเ่ล็กนอ้ยเพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบการทํางานของเครือ่งพมิพไ์ด ้อยา่ง
ไรก็ตาม ควรชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มดว้ยทีช่ารจ์ทีกํ่าหนด (รว่มกบัอะแดปเตอร ์AC อะแดปเตอรภ์ายในรถ
ยนต ์หรอืตวัชารจ์แบตเตอรีท่ีกํ่าหนด) กอ่นใชเ้ครือ่งพมิพ์

 หากคณุสงัเกตสิง่ผดิปกตขิองชดุแบตเตอรีใ่นระหวา่งการใชง้าน การชารจ์ หรอืการจัดเก็บ ตวัอยา่งเชน่ ความรอ้น
สงูเกนิกําหนดหรอืมสีนมิ หา้มใชง้านชดุแบตเตอรีด่งักลา่วตอ่ ใหต้ดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

สายไฟ

 คณุควรวางเครือ่งพมิพไ์วใ้กลเ้ตา้รับไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐานและเขา้ถงึไดง้า่ย

การเชือ่มตอ่ LAN (สําหรบั QL-820NWB เทา่น ัน้)

ขอ้ควรระวัง: เชือ่มตอ่ผลติภัณฑน์ีเ้ขา้กบัระบบเชือ่มตอ่ LAN ทีไ่มม่แีรงดนัไฟฟ้าสงูเกนิไป
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ประกาศการรวบรวมและตพีมิพ์
ภายใตก้ารควบคมุดแูลของ Brother Industries, Ltd. คูม่อืเลม่นีไ้ดม้กีารรวบรวมและตพีมิพค์รอบคลมุไปถงึ
คําอธบิายและขอ้กําหนดของผลติภณัฑล์า่สดุ
เนื้อหาในเอกสารและขอ้กําหนดของผลติภณัฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
หากระบบปฏบิตักิารเวอรช์ัน่ใหมข่องเครือ่งพมิพม์อีอกมาใหใ้ช ้คูม่อืนี้อาจไมค่รอบคลมุคณุลกัษณะทีอ่ปัเด
ตมาใหม่
ดงันัน้ คณุอาจพบวา่ระบบปฏบิตักิารทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืนีจ้ะแตกตา่งจากระบบปฏบิตักิารรุน่ใหม่
Brother สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดของผลติภณัฑแ์ละเนื้อหาทีร่ะบโุดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ (รวมทัง้ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง) ทีเ่กดิขึน้จาก
การยดึตามเนือ้หาทีนํ่าเสนอ รวมทัง้ขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดใด ๆ ในการเผยแพร่

เครือ่งหมายการคา้
BROTHER เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Brother Industries, Ltd.
© 2017 Brother Industries, Ltd. สงวนลขิสทิธิ์
Microsoft, Windows, Windows Vista และ Windows Server เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ บรษัิท Microsoft ในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ ๆ
Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone และ iPod touch เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. 
ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ๆ

Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.
Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup และโลโกข้อง Wi-Fi Protected Setup เป็นเครือ่งหมายการคา้
ของ Wi-Fi Alliance
เครือ่งหมายคําพดูและโลโก ้Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. การใชเ้ครือ่งหมายใดๆ เชน่นี้
โดย Brother Industries, Ltd. อยูภ่ายใตล้ขิสทิธิ์
Blue SDK
ลขิสทิธิ ์© 1995-2016 OpenSynergy GmbH
สงวนลขิสทิธิ ์สงวนลขิสทิธิท์ีย่ังไมไ่ดเ้ผยแพร่
Android เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.
Adobe และ Reader เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Adobe Systems 
Incorporated ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืในประเทศอืน่ ๆ
รหัส QR เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในญีปุ่่ นและในประเทศ
อืน่ ๆ ลขิสทิธิโ์ปรแกรมสรา้งรหสั QR © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, 
AztecCode, GS1 DataBar Composite) สงวนลขิสทิธิ ์© 2007 AINIX Corporation สงวนลขิสทิธิ์

Epson ESC/P เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Seiko Epson
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรข์องตนอนัถกูกลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงใบอนุญาตใชง้านซอฟตแ์วรเ์ฉพาะ
สําหรับโปรแกรมทีอ่ยูใ่นกรรมสทิธิ์
ชือ่ทางการคา้และชือ่ผลติภณัฑข์องบรษัิทตา่ง ๆ ทีป่รากฏอยูใ่นผลติภณัฑบ์ราเดอร ์เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เอกสารอืน่ ๆ เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิทเหลา่นัน้
AirPrint เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc.



9

ภ
าษ
าไท

ย

หมายเหตกุารออกใบอนญุาต
โอเพนซอรส์ (QL-810W/820NWB)
ผลติภณัฑน์ีป้ระกอบดว้ยซอฟตแ์วรแ์บบโอเพนซอรส์

หากตอ้งการดหูมายเหตกุารออกใบอนุญาตโอเพนซอรส์ โปรดไปทีส่ว่นเลอืกดาวนโ์หลดคูม่อืใน
โฮมเพจของรุน่เครือ่งพมิพข์องคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 

ขอ้บงัคบัสําหรบั QL-800/QL-810W/QL-820NWB

คาํประกาศการปฏบิตัติามกฎสําหรบัอปุกรณ์ไรส้าย (QL-820NWB 
ประเทศไทยเทา่น ัน้)

อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมนี้ทําตามขอ้กําหนดทางเทคนคิของ NTC

ขอ้กาํหนดของแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(อปุกรณ์
เสรมิ) (QL-810W/820NWB เทา่น ัน้)

 เวลาในการชารจ์: ประมาณ 2.5 ชัว่โมงเมือ่ชารจ์ดว้ยอะแดปเตอร ์AC (PA-AD-001A)

 แรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบ:ุ DC 14.4 V

 ความจไุฟฟ้าทีร่ะบ:ุ 1750 mAh

แบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้

เครือ่งพมิพ์
 กระแสไฟฟ้าชารจ์: 1170 mA (สงูสดุ)

 แรงดนัไฟฟ้าชารจ์: DC 16.4 V (สงูสดุ)

ขอ้ควรระวงั (810W/820NWB เทา่น ัน้)
มคีวามเสีย่งจากการระเบดิ หากเปลีย่นแบตเตอรีช่นดิทีไ่มถ่กูตอ้ง

ทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ใหถ้กูตอ้งตามคําแนะนํา

ชว่งอณุหภมูโิดยรอบ

ชารจ์ 40 °C

กระแสไฟจา่ยมาตรฐาน 1.75 A 60 °C

กระแสไฟจา่ยสงูสดุ 8.0 A 40 °C

แบตเตอรีท่ีจั่ดสง่ นอ้ยกวา่ 1 เดอืน ระหวา่ง -20 และ +50 °C

นอ้ยกวา่ 3 เดอืน ระหวา่ง -20 และ +40 °C

นอ้ยกวา่ 1 ปี ระหวา่ง -20 และ +20 °C

คา่พารามเิตอรใ์นการชารจ์

แรงดนัไฟฟ้าชารจ์สงูสดุ DC 16.4 V

กระแสไฟฟ้าชารจ์สงูสดุ 1750 mA

http://support.brother.com/
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