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เครื�องพมิพฉ์ลาก

พมิพใ์นประเทศจนี
D00S5A001 

คูม่อืการตดิตั �งเครื�องอยา่งงา่ย (ภาษาไทย)QL-810W/820NWB

คูม่อืทีใ่ชอ้า้งองิได้
■ คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
คูม่อืฉบับนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูดา้นความปลอดภัย ซึง่จะตอ้งอา่นกอ่นเริม่ใชเ้ครือ่งพมิพ์
■ คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย (ฉบบันี)้
คูม่อืฉบับนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งพมิพน์ี ้พรอ้มดว้ยคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหาโดยละเอยีด
■ คูม่อืสําหรบัผูใ้ช้
คูม่อืฉบับนีจ้ะจัดเก็บอยูภ่ายในโฟลเดอร ์“Brother Manual” (คูม่อืของบราเดอร)์ ทีส่รา้งขึน้บนเดสกท์็อปของ
คอมพวิเตอรข์องคณุภายหลังการดาวนโ์หลดตัวตดิตัง้จาก install.brother 
คูม่อืฉบับนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่และการใชง้าน เคล็ดลับการแกไ้ขปัญหา และคําแนะนําการ
บํารงุรักษาสําหรับเครือ่งพมิพน์ี้
นอกจากนี ้คณุยังสามารถดาวนโ์หลดคูม่อืแตล่ะฉบับไดจ้าก Brother Solutions Center
เยีย่มชม Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com และคลกิทีคู่ม่อืบนหนา้อปุกรณร์ุน่ทีค่ณุใชเ้พือ่ดาวน์
โหลดคูม่อืฉบับอืน่ ๆ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

แอปพลเิคชนัสําหรบัคอมพวิเตอรท์ีม่ใีหบ้รกิาร
แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ ระบบปฏบิตักิาร การเชือ่มตอ่ ขอ้มลูอา้งองิ

P-touch Editor ซอฟตแ์วรก์ารสรา้งฉลากสําหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์
แอปพลเิคชนันีม้าพรอ้มกบัเครือ่งมอืวาดรปูในตัวทีช่ว่ยให ้
คณุพมิพฉ์ลากในแบบของคณุเองไดห้ลากหลาย มกีาร
จดัวางทีห่ลากหลายพรอ้มขอ้ความในแบบอักษรและรปู
แบบตา่ง ๆ กรอบภาพ ภาพทีน่ําเขา้มา บารโ์คด้และ
อืน่ ๆ อกีมากมาย
ตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนั P-touch Editor และไดรเวอร์
เครือ่งพมิพก์อ่น (install.brother) สําหรบัขอ้มลูเพิม่
เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ลงในคอมพวิเตอร”์ ดทูี ่“คูม่อืสําหรบัผูใ้ช”้ สําหรบัคํา
แนะนําในการใชง้าน P-touch Editor

Windows® / 
Mac

Wi-Fi / USB / เครอืขา่ย
แบบใชส้าย 
(QL-820NWB เทา่นัน้) / 
Bluetooth 
(QL-820NWB เทา่นัน้)

ดทูี ่“10. การพมิพด์ว้ยเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์(P-touch
Editor)”

P-touch Editor 
Lite (QL-810W 
เทา่นัน้)

ซอฟตแ์วรก์ารสรา้งฉลากสําหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์เมือ่
ใช ้P-touch Editor Lite คณุไมจ่ําเป็นตอ้งตดิตัง้แอปพลิ
เคชนัหรอืไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพอ์ืน่ใด การพมิพน์ัน้
สามารถทําไดเ้พยีงแคเ่ชือ่มตอ่สาย USB
แอปพลเิคชนันีช้ว่ยใหค้ณุสรา้งและพมิพฉ์ลากแบบ
เรยีบงา่ยทีม่ขีอ้ความ กรอบภาพ และรปูภาพ

Windows® USB ดทูี ่“11. การพมิพด์ว้ยเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์(P-touch Editor 
Lite สําหรบั QL-810W เทา่
นัน้)”

แอปพลเิคชนัสําหรบัอปุกรณ์เคลือ่นทีท่ ีม่ใีหบ้รกิาร
แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ อปุกรณ์เคลือ่นที่ การเชือ่มตอ่ ขอ้มลูอา้งองิ

Brother 
iPrint&Label

สรา้งและพมิพฉ์ลากโดยการใชแ้มแ่บบบนสมารท์โฟน แท็บเลต็ หรอื
อปุกรณเ์คลือ่นทีอ่ืน่ๆ โดยตรงไปทีเ่ครือ่งพมิพข์องคณุ

Apple iPhone / 
iPad / 
iPod touch หรอื
อปุกรณ ์Android™

Wireless Direct / 
Wi-Fi

ดทูี ่“12. การ
พมิพโ์ดยใช ้
อปุกรณ์เคลือ่นที”่

Mobile Transfer 
Express

ใหค้ณุใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นทีเ่พือ่ดาวนโ์หลดฐานขอ้มลูและขอ้มลู
ฉลาก ซึง่สรา้งบนคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้P-touch Editor และบันทกึบน
บรกิารคลาวดแ์ละสง่ไปยังเครือ่งพมิพข์องคณุ

ขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์QL-810W/820NWB!

โปรดอา่น “คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ”์ กอ่น จากนัน้จงึอา่น “คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย” ฉบับนี้
เพือ่ศกึษาขัน้ตอนการตัง้คา่เครือ่งอยา่งถกูตอ้ง เมือ่อา่นคูม่อืนีจ้บแลว้ ใหเ้ก็บคูม่อืนีไ้วใ้นทีป่ลอดภัย

หมายเหตุ

• เนือ้หาในเอกสารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
•หา้มทําซํ้าหรอืผลติเนือ้หาในเอกสารนีท้ัง้หมดหรอืบางสว่นขึน้ใหมโ่ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต
รุน่อาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศของคณุ
สําหรับคําถามทีพ่บบอ่ย การแกไ้ขปัญหา การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อื โปรดเยีย่มชมที ่support.brother.com 

สําหรับการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ไดรเวอร ์ซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืของเครือ่งพมิพใ์หไ้ปที่
เว็บไซตข์องเรา

install.brother 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ใหด้ทูี ่“การตดิตัง้
ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร”์

http://install.brother/
http://install.brother/
http://support.brother.com/
http://install.brother/
http://support.brother.com/


ตรวจสอบอปุกรณท์ีม่อียูใ่นกลอ่งวา่มคีรบถว้นดังตอ่ไปนีก้อ่นเริม่ใชง้านเครือ่งพมิพ์
หากมชี ิน้ใดขาดหายไปหรอืชํารดุ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร์

 ดา้นหนา้
 ดา้นหนา้
QL-810W

1. การแกะกลอ่งเครือ่งพมิพ์

2. รายละเอยีดชิน้สว่น

แผน่กนัรอย
หมายเหตุ

Brother QL-810W/820NWB มมีว้นเริม่ตน้ใหส้อง
มว้นดงัตอ่ไปนี:้
• มว้น DK แบบฉลากทีอ่ยูม่าตรฐานแบบได
คทั (100 ดวง) หนึง่มว้น

• มว้น DK แบบยาวตอ่เนือ่งสดีํา/แดงบนเทป
ขาว (6.2 ซม. x 500 ซม.) หนึง่มว้น
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชแ้ผน่ทําความ
สะอาด ดทูี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

เครือ่งพมิพฉ์ลาก

สาย USB

สายไฟ AC
(ปลั๊กอาจตา่งกันไป
ตามแตล่ะประเทศ)

อะแดปเตอร ์AC 

คูม่อืการตดิตัง้เครือ่ง
อยา่งงา่ย

ฉลาก DK และตัวนําเทป

คูม่อืเกีย่วกบั
ความปลอดภัย
ของผลติภัณฑ์

มว้น DK (มว้นเริม่ตน้)

แผน่ทําความสะอาด

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK

ปุ่ มแผงควบคมุ

ชอ่งฉลากออก
แขนแกนมว้น

ตวันําแกนมว้น

ปุ่ ม Wi-Fi

ปุ่ มเปิด/ปิด

ปุ่ มแผงควบคมุ

ปุ่ มตวัตดั

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 
Editor Lite

ไฟ LED แสดง
สถานะแบตเตอรี�

ปุ่ ม Editor Lite

ไฟ LED 
แสดงสถานะ

ปุ่ มเลื�อนกระดาษ

ไฟ LED แสดงสถานะ Wi-Fiปุ่ ม WPS

 ดา้นหนา้
QL-820NWB

หมายเหตุ

กดปุ่ มตัวตัดคา้งไวเ้พือ่ป้อนกระดาษ (สําหรับ QL-820NWB)

 ดา้นหลงั 
QL-810W QL-820NWB

2. รายละเอยีดชิน้สว่น (ตอ่)

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK

ปุ่ มแผงควบคมุ

แขนแกนมว้น  

ตวันําแกนมว้น

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ชอ่งฉลากออก

ปุ่ ม OK

ปุ่ มลกูศรลง

ปุ่ มลกูศรขึ�นปุ่ ม Menu (เมนู)

ปุ่ มตวัตดั

ปุ่ มยกเลกิ

ปุ่ มเปิด/ปิด

หนา้จอแสดงผลแบบ 
LCD

ไฟ LED 
แสดงสถานะ

ปุ่ มบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD และแผงควบคมุ

พอรต์อะแดปเตอร ์AC

พอรต์ USB พอรต์ LAN ชอ่งตอ่ USB

พอรต์อะแดปเตอร ์AC

พอรต์ USB



1 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เครือ่งพมิพป์ิดอยู ่จบัทีด่า้นหนา้เครือ่ง
พมิพ ์และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิด ดงึแผน่กนัรอยที่
อยูใ่นชอ่งฉลากออกออกไป

2 หลงัจากนําวสัดปุ้องกนัออกไปแลว้ ใหว้างมว้น DK ลงในตวันํา
แกนมว้น
•ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แขนแกนมว้นสอดเขา้ไปในตัวนําแกนมว้นอยา่ง
แน่นหนาแลว้

•ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตัวตรงึ 1 เลือ่นเขา้ไปในรอยบากของเครือ่งพมิพ์

3 ดงึมว้น DK ผา่นเครือ่งพมิพ์
• จัดเรยีงขอบของมว้น DK ใหต้รงกบัมมุขวาบนของชอ่งฉลากออก
• ใสฉ่ลากชิน้แรกลงในชอ่งเสยีบภายในชอ่ง
• ดันฉลากผา่นชอ่งฉลากออกจนกวา่สว่นปลายจะถงึตําแหน่งทีท่ํา
เครือ่งหมายไว ้ดังทีแ่สดง

4 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK
เมือ่คณุกดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่ง ( ) เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ ์ปลายมว้น DK 
จะจัดเรยีงตําแหน่งโดยอตัโนมัต ิ

หมายเหตุ

กดปุ่ มตัวตัดนานหนึง่วนิาทเีพือ่ป้อนเทปโดยอตัโนมัต ิ(สําหรับ QL-820NWB)

3. การตดิต ัง้มว้น DK

แผน่กนัรอย

 สิง่สําคญั

•หา้มทิง้แผน่กนัรอย
• เมือ่ไมใ่ชง้านเครือ่งพมิพ ์ใหย้กฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้และถอดมว้น DK ออกจากดา้นในเครือ่งพมิพ ์จากนัน้ใส่
แผน่กนัรอยเขา้ไปในชอ่งฉลากออกเพือ่รักษาเครือ่งพมิพใ์หม้คีณุภาพการพมิพท์ีด่อียูเ่สมอ 

1

 สิง่สําคญั

•หา้มทิง้ฉลากทีพ่มิพแ์ลว้ไวใ้นเครือ่งพมิพ ์การทําเชน่นัน้จะทําใหฉ้ลากตดิขดัได ้
• เมือ่ไมใ่ชง้าน ใหป้ิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เพือ่ป้องกนัฝุ่ นและเศษตะกอนตา่งๆ สะสมภายในเครือ่งพมิพ ์

เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัเครือ่งพมิพ ์จากนัน้จงึเสยีบปลั๊ก
สายไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า
สามารถใช ้PA-BU-001 (ชดุแบตเตอรีเ่สรมิ) ไดเ้ชน่กนั

 การชารจ์ชุดแบตเตอรี่

หมายเหตุ

• ชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มกอ่นใชง้าน
• อาจใชเ้วลาถงึ 2.5 ชัว่โมงในการชารจ์ชดุแบตเตอรีจ่นเตม็

1 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ชุดแบตเตอรีถ่กูตดิต ัง้ไวใ้นเครือ่งพมิพ์

2 ใชอ้ะแดปเตอร ์AC และสายไฟ AC ในการเสยีบเครือ่งพมิพก์บัเตา้รบัไฟฟ้า
กดปุ่ ม (เปิด/ปิด) เพือ่เปิดใชง้านเครือ่งพมิพ ์ถา้เครือ่งไมไ่ดเ้ปิดอยูแ่ลว้
สําหรับ QL-810W ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี ่  สสีม้จะตดิขึน้ในระหวา่งการชารจ์ และจะดับลงเมือ่ชารจ์
ชดุแบตเตอรีจ่นเต็ม
สําหรับ QL-820NWB กําลังของแบตเตอรีจ่ะแสดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

หมายเหตุ

ถงึแมว้า่การชารจ์จะหยดุลงเมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพท์ําการพมิพ ์ป้อน หรอืทํางานอืน่ การชารจ์จะเริม่อกีครัง้โดยอตัโนมัตหิลัง
จากการทํางานเสร็จสิน้ลงหากยังชารจ์ไฟไมเ่สร็จสมบรูณ์
 การหยดุชารจ์ชุดแบตเตอรี่
เมือ่ตอ้งการหยดุชารจ์ชดุแบตเตอรี ่ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC ออก

4. การเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟ

5. การใชง้านชดุแบตเตอรี ่(มแีบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ไดม้าให)้

หมายเหตเุกีย่วกบัการใชชุ้ดแบตเตอรี่
• ชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มกอ่นใชง้าน หา้มใชง้านจนกวา่จะชารจ์จนเต็ม
• การชารจ์แบตเตอรีต่อ้งดําเนนิการในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 10 °C และ 35 °C มฉิะนัน้ชดุแบตเตอรีจ่ะไมช่ารจ์ หากการชารจ์
หยดุลงเนือ่งจากอณุหภมูขิองสภาพแวดลอ้มตํา่หรอืสงูเกนิไป ใหว้างเครือ่งพมิพไ์วท้ีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 10 °C และ 35 °C แลว้ลองชารจ์ใหม่
อกีครัง้

• หากใชเ้ครือ่งพมิพใ์นการพมิพ ์ป้อน หรอืทํางานอืน่ๆ ในขณะทีม่ทีัง้แบตเตอรีต่ดิตัง้อยูแ่ละมอีะแดปเตอร ์AC เชือ่มตอ่อยู ่การชารจ์อาจหยดุ
ลงแมว้า่แบตเตอรีจ่ะยังชารจ์ไมเ่ต็มก็ตาม เมือ่เครือ่งพมิพห์ยดุการทํางาน แบตเตอรีจ่ะยังคงชารจ์ตอ่ไป 

ลกัษณะของชุดแบตเตอรี่
เพือ่ทีจ่ะไดร้ับประสทิธภิาพสงูสดุและพลังงานทีย่าวนานทีส่ดุจากชดุแบตเตอรี:่

• หา้มใชง้านหรอืเก็บชดุแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืตํา่มากจนเกนิไป เนื่องจากแบตเตอรีอ่าจจะคายประจเุร็วยิง่กวา่เดมิ เหตกุารณ์นี้
อาจเกดิขึน้เมือ่ใชช้ดุแบตเตอรีโ่ดยทีช่ารจ์ไวม้ากแลว้ (ชารจ์แลว้ 90% ขึน้ไป) ในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูจัด

• ถอดชดุแบตเตอรีอ่อกเมือ่ตอ้งการจัดเก็บเครือ่งพมิพไ์วเ้ป็นเวลานาน
• จัดเก็บชดุแบตเตอรีท่ีเ่หลอืพลังงานตํา่กวา่ 50% ไวใ้นทีท่ีแ่หง้และเย็นโดยไมส่มัผัสโดนแสงอาทติยโ์ดยตรง
• ชารจ์ชดุแบตเตอรีซ่ํ้าทกุๆ หกเดอืน ในกรณีทีเ่ก็บแบตเตอรีไ่วเ้ป็นเวลานาน
• หากคณุสมัผัสสว่นใดๆ ของเครือ่งพมิพ ์ในขณะทีช่ดุแบตเตอรีก่ําลังชารจ์อยู ่สว่นดังกลา่วของเครือ่งพมิพอ์าจรูส้กึอุน่ นีเ่ป็นลักษณะ
ปกต ิและสามารถใชง้านเครือ่งพมิพไ์ดอ้ยา่งปลอดภัย อยา่งไรก็ตาม ถา้เครือ่งพมิพร์อ้นจัด ใหห้ยดุใชง้านทันที



แบตเตอรีแ่บบกระดมุใชเ้ป็นแหลง่จา่ยไฟสํารองเพือ่รักษาการตัง้คา่นาฬกิาภายใน โปรดทราบวา่แบตเตอรีจ่ะยังคงคาย
ประจตุอ่ไปเรือ่ยๆ แมเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งพมิพ์

1 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เครือ่งพมิพป์ิดอยู ่จบัทีด่า้นหนา้เครือ่งพมิพ ์และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้

2 ดงึซลีฉนวนป้องกนับนแบตเตอรีแ่บบกระดมุออก

เปิด: กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ ์ไฟ LED แสดงสถานะจะตดิขึน้เป็นสเีขยีว
ปิด: กดคา้งปุ่ มเปิด/ปิด ( ) อกีครัง้เพือ่ปิดเครือ่งพมิพ ์ไฟ LED แสดงสถานะอาจตดิขึน้เป็นสสีม้จนกระทั่งเครือ่งปิด

6. การตดิต ัง้แบตเตอรีแ่บบกระดมุ (QL-820NWB เทา่น ัน้)

 สิง่สําคญั

• ใชเ้หรยีญหรอืวัตถทุีค่ลา้ยกนัคอ่ยๆ หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุในทศิทางเดยีวกบัลกูศรบนฝาครอบ
แบตเตอรีจ่นสดุ แลว้จงึถอดฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุออก
อยา่หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุเลยตําแหน่งปลดล็อค มเิชน่นัน้อาจทําใหฝ้าครอบเสยีหายได ้

• ในการตดิตัง้ฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุกลับเขา้ที ่ใหใ้ชเ้หรยีญหรอืวัตถทุีค่ลา้ยกนัคอ่ยๆ หมนุฝาครอบ
แบตเตอรีแ่บบกระดมุในทศิทางทีต่รงขา้มกบัลกูศรบนฝาครอบจนกระทั่งล็อคเขา้ที่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สแ่บตเตอรีใ่หมโ่ดยใหด้า้น + และ – หันหนา้ไปทางทศิทางทีถ่กูตอ้ง

 ขอ้ควรระวงั

•ถอดแบตเตอรีอ่อกหากคณุตัง้ใจจะไมใ่ชเ้ครือ่งพมิพเ์ป็นเวลานานๆ
•ทิง้แบตเตอรีท่ีจ่ดุจัดเก็บทีเ่หมาะสม อยา่ทิง้รวมกบัของเสยีทั่วไป ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิัตติามขอ้บังคับของ
รัฐบาลกลาง รัฐ และระเบยีบขอ้บังคับทอ้งถิน่ทีบ่ังคับใชไ้ดท้ัง้หมด

• ในการจัดเก็บหรอืทิง้แบตเตอรี ่ใหห้อ่แบตเตอรีไ่วด้ว้ยเทปใส เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลัดวงจร (ดภูาพประกอบ)
1. เทปกาวใส
2. แบตเตอรีแ่บบกระดมุ

• เราแนะนําใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่กุสองปี

7. การเปิด/ปิดเครือ่ง

 สิง่สําคญั

เวลาปิดเครือ่งพมิพ ์หา้มถอดแบตเตอรีห่รอือะแดปเตอร ์AC ออกจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะสสีม้จะดับลง

1

2

1 เทปกาวใส
2 แบตเตอรีแ่บบกระดมุ

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู)

2 กดปุ่ ม ▲ หรอื ▼ เพือ่เลอืกเมนู [การจดัการ] จากน ัน้กดปุ่ ม OK

3 เลอืก [  ภาษา] เลือ่นเพือ่เลอืกภาษาของคณุ จากน ัน้กดปุ่ ม OK

ไฟ LED ของเครือ่งพมิพฉ์ลากแสดงสถานะของเครือ่งพมิพ์
QL-810W
ไฟ LED แสดงสถานะ

* “ถี ่ๆ” หมายถงึชว่งเวลา 0.3 วนิาที

ไฟ LED แสดงสถานะ Wi-Fi

ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

QL-820NWB
ไฟ LED แสดงสถานะ

* “ถี ่ๆ” หมายถงึชว่งเวลา 0.3 วนิาที

8. การต ัง้คา่ภาษาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD (QL-820NWB เทา่น ัน้)

9. ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED แสดง
สถานะ

สภาวะ

ไฟไมต่ดิ เครือ่งปิด

ไฟสเีขยีวนิง่คา้ง เครือ่งเปิด

โหมดการป้อน / โหมดการพมิพ ์/ โหมดการตัด / โหมดการทํา
ความสะอาด

ไฟสเีขยีว
กะพรบิ

หากไฟสเีขยีวกะพรบิทีค่วามถี ่0.5 วนิาท ีหมายถงึอาจเกดิ
เหตกุารณใ์ดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• โหมดเตรยีมพมิพ์
• กําลังรับขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์
• กําลังถา่ยโอนขอ้มลู
• กําลังคน้หาเครือ่งพมิพ์

ไฟสสีม้นิง่คา้ง ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยู ่ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหถ้กูตอ้ง
เปิดโหมดตัง้คา่ฉลากใหมอ่ยูห่รอืกดปุ่ มตัวตัดคา้งไวอ้ยูข่ณะทํา
การตัง้คา่ใหม่
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หม ่ใหด้ทูี ่
“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

ไฟสสีม้กะพรบิ หากไฟสสีม้กะพรบิทีค่วามถี ่0.5 วนิาท:ี
• เครือ่งพมิพฉ์ลากอยูใ่นโหมดระบายความรอ้น

ไฟสแีดงนิง่คา้ง เครือ่งพมิพฉ์ลากกําลังบูต๊เครือ่งอยู่

ไฟสแีดงกะพรบิ หากไฟสแีดงกะพรบิทีค่วามถี ่1 วนิาท ีหมายถงึอาจเกดิขอ้ผดิ
พลาดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• มว้น DK หมด
• การฟีดกระดาษขัดขอ้ง
• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ถกูเปิดขณะกําลังใชง้านเครือ่งพมิพฉ์ลาก
• ขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณ
• ขอ้ผดิพลาดการคน้หาฐานขอ้มลู
• ขอ้ผดิพลาดในการคน้หาจดุการเขา้ถงึ
• ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่จดุการเขา้ถงึ
• ขอ้ผดิพลาดดา้นความปลอดภัย
• ไมไ่ดเ้ลอืกแมแ่บบ

หากไฟสแีดงกะพรบิถี่ๆ * แสดงวา่ระบบขัดขอ้ง

หากไฟสแีดงกะพรบิหา่งกนัหนึง่วนิาท ีโดยกะพรบิแลว้ดับ
แลว้กะพรบิถี่ๆ * แสดงวา่อาจเกดิขอ้ผดิพลาดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• ขอ้ผดิพลาดของทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

ไฟ LED แสดง
สถานะ Wi-Fi

สภาวะ

ไฟไมต่ดิ WLAN ปิด

ไฟสนีํ้าเงนิ
กะพรบิ

หากไฟสนีํ้าเงนิตดิหนึง่วนิาทแีลว้ดับสองวนิาท ีแสดงวา่ WLAN 
เปิดอยู ่แตไ่มไ่ดเ้ชือ่มตอ่

ไฟสีนํ้าเงินนิ่งคา้ง WLAN เปิดอยูแ่ละเชือ่มตอ่

ไฟ LED แสดง
สถานะแบตเตอรี่

สภาวะ

ไฟสสีม้กะพรบิ • หากไฟสสีม้กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุหนึง่วนิาท ีจะตอ้งชารจ์
แบตเตอรีใ่หม่

• หากไฟสสีม้กะพรบิสองครัง้ทกุสีว่นิาท ีแสดงวา่กําลังของ
แบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย

• หากไฟสสีม้กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุสีว่นิาท ีแสดงวา่กําลังของ
แบตเตอรีเ่หลอืครึง่หนึง่

ไฟสสีม้นิง่คา้ง กําลังชารจ์แบตเตอรี่

ไฟไมต่ดิ ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้

ไฟ LED แสดง
สถานะ

สภาวะ

ไฟไมต่ดิ เครือ่งปิด

ไฟสเีขยีวนิง่คา้ง เครือ่งเปิด

โหมดการป้อน / โหมดการพมิพ ์/ โหมดการตัด / โหมดการทํา
ความสะอาด

ไฟสเีขยีว
กะพรบิ

หากไฟสเีขยีวกะพรบิทีค่วามถี ่0.5 วนิาท ีหมายถงึอาจเกดิ
เหตกุารณใ์ดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• โหมดเตรยีมพมิพ์
• กําลังรับขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์
• กําลังถา่ยโอนขอ้มลู
• กําลังคน้หาเครือ่งพมิพ์

ไฟสสีม้นิง่คา้ง ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยู ่ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหถ้กู
ตอ้ง

ไฟสสีม้กะพรบิ หากไฟสสีม้กะพรบิทีค่วามถี ่0.5 วนิาท:ี
• เครือ่งพมิพฉ์ลากอยูใ่นโหมดระบายความรอ้น

ไฟสแีดงนิง่คา้ง เครือ่งพมิพฉ์ลากกําลังบูต๊เครือ่งอยู่

ไฟสแีดงกะพรบิ หากไฟสแีดงกะพรบิทีค่วามถี ่1 วนิาท ีหมายถงึอาจเกดิขอ้ผดิ
พลาดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• มว้น DK หมด
• การฟีดกระดาษขดัขอ้ง
• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ถกูเปิดขณะกําลังใชง้านเครือ่งพมิพ์
ฉลาก

• ขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณ
• ขอ้ผดิพลาดการคน้หาฐานขอ้มลู
• ขอ้ผดิพลาดในการคน้หาจดุการเขา้ถงึ
• ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่จดุการเขา้ถงึ
• ขอ้ผดิพลาดดา้นความปลอดภยั
• ไมไ่ดเ้ลอืกแมแ่บบ

หากไฟสแีดงกะพรบิถี่ๆ * แสดงวา่ระบบขัดขอ้ง

หากไฟสแีดงกะพรบิหา่งกนัหนึง่วนิาท ีโดยกะพรบิแลว้ดับ
แลว้กะพรบิถี่ๆ * แสดงวา่อาจเกดิขอ้ผดิพลาดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• ตัวตัดขัดขอ้ง
• ขอ้ผดิพลาดของทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่



เมือ่ตอ้งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์Windows® หรอื Mac ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Editor และแอปพลเิค
ชนัอืน่ๆ กอ่น
สําหรบั Windows®: 
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Editor, P-touch Update Software, เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ,์ BRAdmin Light และ 
BRAdmin Professional
สําหรบั Mac: 
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ)์ และ Wireless Device Setup Wizard

1 เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (install.brother) และดาวนโ์หลดตวัตดิต ัง้สําหรบัซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืลา่สดุ

2 ดบัเบลิคลกิไฟล ์.exe ทีด่าวนโ์หลดมาและทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ดําเนนิการการตดิต ัง้

หมายเหตุ

เมือ่ตอ้งการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย เราขอแนะนําใหด้ําเนนิ
การดังนี:้
• กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายในขณะทีท่ําการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไดใ้นภายหลัง
โดยใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

•ตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัเครอืขา่ยของคณุ และกําหนดคา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชส้าย
เคเบลิ USB

•ขอรับ SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และรหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของเครอืขา่ยแบบไรส้ายไวล้ว่งหนา้
• ถา้จดุการเขา้ถงึไรส้าย/เราเตอรข์องคณุรองรบั WPS คณุจะสามารถใช ้WPS แบบกดครัง้เดยีว (Wi-Fi Protected 

Setup) เพือ่ปรับตัง้การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว

3 ปิดกลอ่งโตต้อบเมือ่การตดิต ัง้เสร็จสมบรูณ์

คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร ์Windows® หรอื Mac ไดโ้ดยใชส้าย USB, LAN ไรส้าย หรอื สาย LAN 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

 การเชือ่มตอ่โดยใช ้USB

1 เชือ่มตอ่ปลายสาย USB ฝัง่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์

2 เชือ่มตอ่ปลายสาย USB อกีดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์ USB บนคอมพวิเตอร์

3 เปิดเครือ่งพมิพ์

 การเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi

สําหรบั QL-810W

1 เปิดเครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) บนเครือ่งพมิพข์องคณุคา้งไวห้นึง่วนิาทเีพือ่ เปิดฟงักช์ ัน่ Wi-Fi ไฟ LED แสดง
สถานะ Wi-Fi ( ) จะเร ิม่กะพรบิเป็นสนีํา้เงนิทกุๆ สามวนิาที

10. การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch Editor)

การตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร์

 สิง่สําคญั

QL-810W เทา่น ัน้: เมือ่พมิพด์ว้ย P-touch Editor ใหก้ดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟแสดงสถานะ Editor Lite 
สเีขยีวจะดับลง

การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร์

สําหรบั QL-820NWB

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู)

2 กดปุ่ ม ▲ หรอื ▼ เพือ่เลอืกเมนู [WLAN]

3 กดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม ▲ หรอื ▼ เพือ่ต ัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด] ตอนนีก้ารสือ่สารดว้ย Wi-Fi พรอ้มใชง้านแลว้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

 การเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่น ัน้)

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู)

2 กดปุ่ ม ▲ หรอื ▼ เพือ่เลอืกเมนู [บลทูธู]

3 กดปุ่ ม OK

4 กดปุ่ ม ▲ หรอื ▼ เพือ่ต ัง้คา่ [บลทูธู (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด] 

5 ใชซ้อฟตแ์วรก์ารจดัการบลทูธูของคณุเพือ่คน้หาเครือ่งพมิพ ์ตอนนีก้ารสือ่สารดว้ยบลทูธูพรอ้มใชง้านแลว้

 การเชือ่มตอ่โดยใชส้าย LAN (QL-820NWB เทา่น ัน้)

หมายเหตุ

เมือ่ตอ้งการใชเ้ลขทีอ่ยู ่IP แบบคา่คงทีใ่นการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุกบัการเชือ่มตอ่สาย LAN ใหต้ดิตัง้ไดรเวอร์
เครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่สาย LAN
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร”์

1 กอ่นเชือ่มตอ่สาย LAN ตอ้งแนใ่จวา่เครือ่งพมิพป์ิดอยู่

2 เชือ่มตอ่สาย LAN เขา้กบัพอรต์ LAN ทีด่า้นหลงัเครือ่งพมิพ ์แลว้จงึตอ่ปลายสาย LAN อกีดา้นเขา้กบั
พอรต์ LAN ทีใ่ชอ้ยูบ่นเครอืขา่ยน ัน้

3 เปิดเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ

การตัง้คา่การสือ่สารของเครือ่งพมิพส์ามารถเปลีย่นแปลงไดจ้าก [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ์
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

หมายเหตุ

•ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและคําแนะนําเกีย่วกบัวธิใีชง้าน P-touch Editor Lite ไดท้ี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้
•ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและคําแนะนําเกีย่วกบัการใชง้านมว้นพมิพส์องสผีา่น P-touch Editor ไดท้ี ่“คูม่อืสําหรับผูใ้ช”้

10. การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch Editor) (ตอ่)

 สิง่สําคญั

เพือ่ใหเ้ครือ่งพมิพแ์ละจดุการเขา้ถงึเครอืขา่ยหรอืเราเตอรข์องคณุสือ่สารกนัได ้คณุตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
และเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพก์อ่น 

 สิง่สําคญั

เพือ่ใหเ้ครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรห์รอือะแดปเตอรท์ีม่บีลทูธูของคณุสือ่สารกนัได ้คณุตอ้งจับคูเ่ครือ่งพมิพก์บั
คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืกอ่นโดยใชซ้อฟตแ์วรก์ารจัดการบลทูธู

http://install.brother/


1 เปิดเครือ่งพมิพจ์ากน ัน้กดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite สเีขยีวจะตดิขึน้

หมายเหตุ

QL-810W: Editor Lite ตัง้คา่เป็นโหมดคา่เริม่ตน้

2 เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ

เครือ่งคอมพวิเตอรอ์าจไมต่รวจพบเครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งหากคณุเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพผ์า่นฮบั USB ถอดปลั๊กสาย USB 
และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดอยู่

3 หลงัเชือ่มตอ่สาย USB แลว้ กลอ่งโตต้อบจะปรากฏขึน้บนหนา้จอคอมพวิเตอร์
(หนา้จอดงัตอ่ไปนีอ้าจแตกตา่งไปตามระบบปฏบิตักิารของคณุ แตข่ ัน้ตอนการทํางานจะเหมอืนกนั)

11. การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch Editor Lite 
สําหรบั QL-810W เทา่น ัน้)

ปุ่ ม Editor Lite

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 
Editor Lite

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

คลกิที ่เปิดโฟลเดอรเ์พือ่แสดงแฟ้ม ดับเบลิคลกิที ่PTLITE10

Windows Vista®

คลกิที ่P-touch Editor Lite

หมายเหตุ

•หากคณุมองไมเ่ห็นกลอ่งโตต้อบ กลอ่งโตต้อบอาจถกูบังอยูห่ลังหนา้ตา่งโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ยอ่หนา้ตา่งทัง้หมดลง
เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ

•อาจใชเ้วลาในการเริม่ P-touch Editor Lite นานกวา่ปกตเิมือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ป็นครัง้
แรก หากซอฟตแ์วรไ์มเ่ริม่ทํางานโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์คณุอาจตอ้งเขา้ใชง้านซอฟตแ์วรจ์าก 
[คอมพวิเตอรข์องฉนั] เริม่ใชง้าน P-touch Editor Lite โดยการดับเบลิคลกิที ่PTLITE10.EXE

 เมือ่ใชง้าน Windows Vista®

เมือ่คณุเชือ่มตอ่อปุกรณเ์ป็นครัง้แรก ใหส้แกนและเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ดําเนนิการเชน่เดยีวกนักบั
ซอฟตแ์วรแ์ละเกมเสมอ] ในกลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้มาเมือ่การสแกนเสร็จสิน้ P-touch Editor Lite จะเริม่ทํางานโดย
อตัโนมัตใินครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเชือ่มตอ่ QL-810W

4 P-touch Editor Lite เร ิม่ทํางาน

 เมือ่ใชง้าน Macintosh
P-touch Editor Lite ไมพ่รอ้มใชง้านสําหรับ Macintosh ไอคอน [QL-810W] จะปรากฏขึน้เมือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บั
เครือ่ง Mac ในโหมด Editor Lite เปิด [QL-810W] จากเดสกท์็อปและใชง้าน [Start Here Mac] หากไมไ่ดต้ดิตัง้ 
P-touch Editor 5.1 และไดรเวอรไ์ว ้จะมขีอ้ความแจง้ใหต้ดิตัง้ปรากฏขึน้ ใหต้ดิตัง้ทัง้สองรายการและใช ้P-touch 
Editor 5.1

11. การพมิพโ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์(P-touch Editor Lite 
สําหรบั QL-810W เทา่น ัน้) (ตอ่)

 สิง่สําคญั

หา้มปิดเครือ่งหรอืถอดสายเครือ่งพมิพ ์ขณะใชง้าน P-touch Editor Lite



คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเครือ่งพมิพแ์บบสแตนดอ์โลน หรอืจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณเ์คลือ่นทีก่็ได ้เพือ่ทีจ่ะ
สรา้งและพมิพฉ์ลากโดยตรงจากอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ ใหต้ดิตัง้แอปพลเิคชนัสําหรับอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องบรา
เดอร ์แลว้จงึเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัอปุกรณเ์คลือ่นทีข่องคณุ แอปพลเิคชนัของบราเดอรต์อ่ไปนีส้ามารถดาวนโ์หลดได ้
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจาก App Store หรอื Google Play™
• Brother iPrint&Label
• Mobile Transfer Express

1 ยนืยนัการต ัง้คา่ Wireless Direct ของเครือ่งพมิพ ์จากน ัน้เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอรโ์ดยใช้
สาย USB
• สําหรับ Windows®

a) เริม่เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ
b) คลกิปุ่ ม [การต ัง้คา่การสือ่สาร]
c) คลกิแท็บ [ท ัว่ไป]
d) ยนืยันวา่ไดเ้ลอืก [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] หรอื [Wireless Direct] ไวส้ําหรับ 

[อนิเทอรเ์ฟสทีเ่ลอืก]
• สําหรับ Mac

a) เริม่ Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
b) คลกิปุ่ ม [Communication Settings] (การตัง้คา่การสือ่สาร)
c) คลกิแท็บ [Wireless LAN] (LAN ไรส้าย)
d) ยนืยันวา่ [Wireless Direct] ถกูตัง้คา่เป็น [On] (เปิด)

2 สําหรบั QL-810W
กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) บนเครือ่งพมิพข์องคณุคา้งไวห้นึง่วนิาทเีพือ่ เปิดฟงักช์ ัน่ Wi-Fi 
ไฟ LED แสดงสถานะ Wi-Fi ( ) จะเริม่กะพรบิเป็นสนีํ้าเงนิทกุๆ สามวนิาที
สําหรบั QL-820NWB
กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากน ัน้กดปุ่ ม [OK]
ต ัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [ปิด] เพือ่เปิดฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
ไอคอน Wi-Fi ( ) จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

3 ในหนา้จอการต ัง้คา่ Wi-Fi บนอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ เลอืก SSID ของ เครือ่งพมิพ ์และป้อนรหสัผา่น

หมายเหตุ

• SSID และรหัสผา่นเริม่ตน้มดีังนี:้
SSID: “DIRECT-*****_QL-810W\QL-820NWB” โดยที ่***** เป็นตัวเลขหา้หลักสดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของ
ผลติภัณฑ ์(คณุสามารถหาฉลากหมายเลขเครือ่งไดใ้นชอ่งใสเ่ทปของเครือ่งพมิพ)์
รหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย): “810*****/820*****” โดยที ่***** เป็นตัวเลขหา้หลักสดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของ
ผลติภัณฑ์

•คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัอปุกรณเ์คลือ่นทีใ่นโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานผา่นจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรแ์บบไรส้าย

12. การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นที่

การตดิต ัง้แอปพลเิคชนัสําหรบัการใชก้บัอปุกรณ์เคลือ่นที่

การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัอปุกรณ์เคลือ่นที่

1 เร ิม่ตน้แอปพลเิคชนั (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express) บนอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ลว้
ดทูี ่“การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัอปุกรณเ์คลือ่นที”่

2 เลอืกแมแ่บบหรอืรปูแบบของฉลาก

หมายเหตุ

คณุยังสามารถเลอืกฉลากหรอืรปูภาพทีค่ณุออกแบบไวก้อ่นหนา้ แลว้พมิพอ์อกมา

3 แตะ [Print] (พมิพ)์ ในเมนูแอปพลเิคชนั

12. การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นที ่(ตอ่)

การพมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นที่



 ขอ้กําหนดของผลติภณัฑ์

 ระบบปฏบิตักิารทีส่ามารถใชง้านได้

ขอ้กําหนดหลกั

รายการ ขอ้กําหนด

วธิกีารพมิพ์ การพมิพด์ว้ยความรอ้นโดยตรงผา่นหวัสง่ความรอ้น

อนิเทอรเ์ฟซ USB / LAN ไรส้าย (QL-810W/820NWB) / สาย LAN (QL-820NWB เทา่นัน้) / บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้)

ขนาด (กวา้ง x สงู x ลกึ) ประมาณ 125.3 มม. x 145 มม. x 234 มม.

นํ้าหนัก QL-810W: ประมาณ 1.12 กก. (ไมม่มีว้น DK)
QL-820NWB: ประมาณ 1.16 กก. (ไมม่มีว้น DK)

รายการ ขอ้กําหนด

อณุหภมูใิชง้าน 10 °C ถงึ 35 °C

ความชืน้การทํางาน 20% ถงึ 80% (อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ 27 °C)

คณุสามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเคล็ดลับตา่งๆ ใหไ้ปยังหนา้คําถามทีพ่บ
บอ่ย และการแกป้ัญหาเบือ้งตน้สําหรับเครือ่งพมิพร์ุน่ของคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 
 รปูแบบของปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้

ชดุพัฒนาซอฟตแ์วร ์(software development kit หรอื SDK) มใีหบ้รกิาร เขา้ไปที ่Brother Developer Center 
(brother.com/product/dev)
คณุสามารถดาวนโ์หลด b-PAC SDK และ SDK สําหรับอปุกรณเ์คลือ่นทีต่า่ง ๆ (Android iPhone และ iPad) ได ้
(SDK ทีส่ามารถดาวนโ์หลดไดน้ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)

การแกไ้ขปญัหา

ปญัหา วธิแีกไ้ข
ไฟ LED แสดงสถานะไมต่ดิ • เชือ่มตอ่สายไฟ AC ถกูตอ้งหรอืไม ่

ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายไฟ AC แลว้ หากเสยีบสายไวถ้กูตอ้งแลว้ ลองเสยีบกบัเตา้รบัไฟฟ้าอืน่

เครือ่งพมิพไ์มพ่มิพห์รอืไดร้บัขอ้ผดิพลาดในการ
พมิพ์

•สายเชือ่มตอ่หลวมหรอืไม่
ตรวจสอบสายวา่เสยีบไวแ้น่นหนาแลว้

•ตดิตัง้มว้น DK ไวถ้กูตอ้งหรอืไม ่
หากตดิตัง้ไวอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง ใหถ้อดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่

•มกีระดาษคงเหลอืเพยีงพอหรอืไม ่
ตรวจสอบวา่มกีระดาษเหลอืเพยีงพอ

•ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูห่รอืไม ่
ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดอยู่

• เกดิขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณหรอืไม ่
ปิดเครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้ หากยังคงเกดิปัญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑ์
บราเดอร์

•หากเครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่ผา่นฮับ USB ใหล้องเชือ่มตอ่สายเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดย
ตรง หากไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ผา่นฮับ USB ใหล้องเชือ่มตอ่เขา้กบัพอรต์ USB อืน่

ขอ้ผดิพลาดในการสง่ขอ้มลูปรากฏบนคอมพวิเตอร์ • เลอืกพอรต์ถกูตอ้งหรอืไม ่
ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกพอรต์ทีถ่กูตอ้งจากรายการ [พมิพไ์ปยงัพอรต์ตอ่ไปนี]้ ในกลอ่งโตต้อบ 
[คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ]์

• เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดระบายความรอ้นหรอืไม ่(ไฟ LED แสดงสถานะกะพรบิเป็นสสีม้) 
ใหร้อจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะหยดุกะพรบิแลว้ลองทําการพมิพใ์หมอ่กีครัง้

ฉลากตดิขดัอยูใ่นตัวตัด •ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

เครือ่งดันฉลากออกมาไมถ่กูตอ้งหลงัการพมิพ์ •ตรวจสอบวา่ชอ่งฉลากออกไมอ่ดุตัน
•ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้มว้น DK ไวอ้ยา่งถกูตอ้งโดยถอดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่
•ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

ตัวตัดขดัขอ้ง •หากตัวตัดขดัขอ้ง ใหป้ิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ไวแ้ลว้กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) ตัวตัดจะเลือ่นกลบัไป
ยังตําแหน่งปกตแิละปิดเครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตั ิหลงัจากเครือ่งพมิพป์ิดแลว้ ใหต้รวจสอบชอ่ง
ฉลากออกและดงึกระดาษทีต่ดิอยูอ่อก 

หลงัออกจาก P-touch Editor Lite แลว้ฉันตอ้งทํา
อยา่งไรหากตอ้งการรสีตารท์โปรแกรมในขณะที่
เครือ่งพมิพย์ังเปิดอยู่

มวีธิรีสีตารท์สามวธิ ีปฏบิัตติามวธิใีดวธิหีนึง่ดังตอ่ไปนี:้
• ปิดเครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้
•ถอดและเสยีบสาย USB ใหมอ่กีครัง้ในขณะทีเ่ครือ่งพมิพย์ังเปิดอยู่
• ใชง้าน P-touch Editor Lite จาก คอมพวิเตอรข์องฉัน

ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์

http://support.brother.com
http://brother.com/product/dev
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