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เครื�องพมิพฉ์ลาก

พมิพใ์นประเทศจนี
D00RPY001

คูม่อืการตดิตั �งเครื�องอยา่งงา่ย (ภาษาไทย)QL-800
ขอบคณุทีไ่วว้างใจซือ้ผลติภัณฑ ์QL-800
โปรดอา่น คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์กอ่น จากนัน้จงึอา่น คูม่อืการตดิตัง้
เครือ่งอยา่งงา่ย เพือ่ศกึษาขัน้ตอนการตัง้คา่เครือ่งอยา่งถกูตอ้ง เมือ่อา่นคูม่อืนี้จบแลว้ ใหเ้ก็บ
คูม่อืนีไ้วใ้นทีป่ลอดภัย

หมายเหตุ
• เนือ้หาในเอกสารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
• หา้มทําซํ้าหรอืผลติเนือ้หาในเอกสารนีท้ัง้หมดหรอืบางสว่นขึน้ใหมโ่ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต

รุน่อาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศของคณุ
สําหรับคําถามทีพ่บบอ่ย การแกไ้ขปัญหา การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อื ใหเ้ขา้เยีย่มชม
ที ่support.brother.com 

สําหรับการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ไดรเวอร ์ซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืของเครือ่งพมิพใ์หไ้ปที่
เว็บไซตข์องเรา

install.brother 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ใหด้ทูี ่การตดิตัง้ซอฟตแ์วร์
และไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร์

คูม่อืทีใ่ชอ้า้งองิได้
 คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูความปลอดภัย กรณุาอา่นกอ่นเริม่ใชเ้ครือ่งพมิพ์
 คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย (ฉบบันี)้
คูม่อืฉบับนีจ้ะประกอบดว้ยขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งพมิพน์ี ้พรอ้มดว้ยคําแนะนํา
ในการแกไ้ขปัญหาโดยละเอยีด
 คูม่อืผูใ้ช้
คูม่อืฉบบันีจ้ะถกูจดัเกบ็อยูใ่นแฟ้ม “Brother Manual” (คูม่อืของบราเดอร)์ ทีส่รา้งไวบ้นหนา้
เดสกท์็อปของคอมพวิเตอรข์องคณุภายหลังการดาวนโ์หลดตวัตดิตัง้จาก install.brother 
คูม่อืฉบับนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่และคําแนะนํา เคล็ดลับการแกไ้ข
ปัญหา และคําแนะนําการบํารงุรักษาสําหรับเครือ่งพมิพน์ี้
นอกจากนี ้คณุยงัสามารถดาวนโ์หลดคูม่อืแตล่ะฉบบัไดจ้าก Brother Solutions Center
เยีย่มชม Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com และคลกิที ่คูม่อื บนหนา้
อปุกรณ์รุน่ทีค่ณุใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืฉบับอืน่ ๆ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูีคู่ม่อืผูใ้ช ้

แอปพลเิคชนัสําหรบัคอมพวิเตอรท์ ีม่ใีหบ้รกิาร

แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ ระบบปฏบิตั ิ
การ

การเชือ่มตอ่ บทอา้งองิ

P-touch Editor ซอฟตแ์วรก์ารสรา้งฉลากสําหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์
แอปพลเิคชนันีม้าพรอ้มกับเครือ่งมอืวาดรปูในตัวทีช่ว่ย
ใหค้ณุพมิพฉ์ลากในแบบของคณุเองไดห้ลากหลาย มี
การจัดวางทีห่ลากหลายพรอ้มขอ้ความในแบบอกัษร
และรูปแบบตา่ง ๆ กรอบภาพ ภาพทีน่ําเขา้มา บารโ์คด้
และอืน่ ๆ อกีมากมาย
ตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนั P-touch Editor และไดรเวอร์
เครือ่งพมิพก์อ่น (install.brother) สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ ดทูี ่การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์ง
ในคอมพวิเตอร ์ดทูี ่คูม่อืผูใ้ช ้สําหรับคําแนะนําในการใช ้
งาน P-touch Editor

Windows® / 
Mac

USB ดูที ่7. การ
พมิพด์ว้ย
เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
(P-touch 
Editor)

P-touch Editor 
Lite

ซอฟตแ์วรก์ารสรา้งฉลากสําหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์คณุ
ไมจ่ําเป็นตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนัหรอืไดรเวอรเ์ครือ่ง
พมิพอ์ืน่ใดดว้ย P-touch Editor Lite การพมิพน์ัน้
สามารถทําไดเ้พยีงแคเ่ชือ่มตอ่สาย USB
แอปพลเิคชนันีช้ว่ยใหค้ณุสรา้งและพมิพฉ์ลากแบบเรยีบ
งา่ยทีม่ขีอ้ความ กรอบภาพ และรปูภาพ

Windows® USB ดูที ่8. การ
พมิพด์ว้ย
เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
(P-touch 
Editor Lite)

แอปพลเิคชนัสําหรบัอปุกรณ์เคลือ่นทีท่ ีม่ใีหบ้รกิาร

แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ อุปกรณ์เคลือ่นที่ การเชือ่มตอ่ บทอา้งองิ

Brother 
iPrint&Label

สรา้งและพมิพฉ์ลากโดยการใชแ้มแ่บบบนสมารท์
โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์เคลือ่นทีอ่ืน่ ๆ โดยตรงไป
ทีเ่ครือ่งพมิพข์องคณุ

อปุกรณ์ Android™ USB ดทูี ่9. การ
พมิพโ์ดยใช ้
อปุกรณ์เคลือ่น
ที่

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


ตรวจสอบอปุกรณ์ทีม่อียูใ่นกลอ่งวา่มคีรบถว้นดังตอ่ไปนีก้อ่นการใชง้าน เครือ่งพมิพ์
หากมชี ิน้ใดขาดหายไปหรอืชํารดุ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร์

หมายเหตุ
Brother QL-800 มมีว้นเริม่ตน้ใหส้องมว้นดงัตอ่ไปนี:้
• มว้น DK แบบฉลากทีอ่ยูม่าตรฐานแบบไดคทั (100 ดวง) หนึง่มว้น
• มว้น DK แบบยาวตอ่เนือ่งสดีํา / แดงบนเทปขาว (6.2 × 500 ซม.) หนึง่มว้น
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชแ้ผน่ทําความสะอาด ดทูี ่คูม่อืผูใ้ชง้าน

 ดา้นหนา้

 ดา้นหลงั

1. การแกะกลอ่ง เครือ่งพมิพ์

แผน่กนัรอย

สายไฟ AC
(ปลั๊กอาจตา่งกนัไป
ตามแตล่ะประเทศ)

เครือ่งพมิพฉ์ลาก

สาย USB
คูม่อืการตดิตัง้เครือ่ง
อยา่งง่าย

ฉลาก DK และตัวนําเทป

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภัยของ
ผลติภัณฑ์

มว้น DK (มว้นเริม่ตน้)
แผน่ทําความสะอาด

2. รายละเอยีดชิน้สว่น

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK

ปุ่ มแผงควบคมุ

ชอ่งฉลากออก
แขนแกนมว้น 

ตวันําแกนมว้น

ปุ่ ม Editor Lite

ไฟ LED 
แสดงสถานะ

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 
Editor Lite

ปุ่ มเปิด/ปิดปุ่ มตวัตดัปุ่ มเลื�อนกระดาษ

ปุ่ มแผงควบคมุ

พอรต์ USB ชอ่งสายไฟ



1 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เครือ่งพมิพป์ิด
อยู ่ยก เครือ่งพมิพ ์ทางดา้นหนา้และ
ยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิด
ชอ่ง ดงึแผน่กนัรอยทีอ่ยูใ่นชอ่ง
ฉลากออกออกไป 

2 หลงัจากนําวสัดปุ้องกนัออกไปแลว้ ให้
วางมว้น DK ลงในตวันําแกนมว้น
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แขนแกนมว้นสอดเขา้
ไปในตวันําแกนมว้นอยา่งแน่นหนาแลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัตรงึ 1 เลือ่นเขา้ไป
ในรอยบากของเครือ่งพมิพ์

3 ดงึมว้น DK ผา่นเครือ่งพมิพ์
• จัดเรยีงขอบของมว้น DK ใหต้รงกบัมมุ
ขวาบนของชอ่งฉลากออก

• ใสฉ่ลากชิน้แรกลงในชอ่งเสยีบภายในชอ่ง
• ดนัฉลากผา่นชอ่งฉลากออกจนกวา่สว่น
ปลายจะถงึตําแหน่งทีท่ําเครือ่งหมายไว ้ดงั
ทีแ่สดง

4 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK
เมือ่คณุกดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่ง ( ) เพือ่เปิด เครือ่ง
พมิพ ์ตอนปลายของมว้น DK จะจัดเรยีงตําแหน่งโดย
อตัโนมัติ

3. การตดิต ัง้มว้น DK

 สิง่สําคญั

• หา้มทิง้แผน่กนัรอย
• เมือ่ไมใ่ชง้านเครือ่งพมิพ ์ใหย้กฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้และถอดมว้น DK ออกจากดา้นใน
เครือ่งพมิพ ์จากนัน้ใสแ่ผน่กนัรอยเขา้ไปในชอ่งฉลากออกเพือ่รักษาเครือ่งพมิพใ์หม้ี
คณุภาพการพมิพท์ีด่อียูเ่สมอ

แผ่นกันรอย

 1

3. การตดิต ัง้มว้น DK (ตอ่)

 สิง่สําคญั

• หา้มทิง้ฉลากทีพ่มิพแ์ลว้ไวใ้นเครือ่งพมิพ ์การทําเชน่นัน้จะทําใหฉ้ลากตดิขดัได ้
• เมือ่ไมใ่ชง้าน ใหป้ิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เพือ่ป้องกนัฝุ่ นและเศษตะกอนตา่ง ๆ สะสมภาย
ในเครือ่งพมิพ์



เชือ่มตอ่สายไฟ AC เขา้กบั เครือ่งพมิพ ์จากนัน้จงึตอ่สายไฟ AC เขา้กบั ชอ่งแหลง่จา่ยไฟ

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

ไฟ LED ของเครือ่งพมิพฉ์ลากแสดงสถานะ ของเครือ่งพมิพ์

* “ถี ่ๆ” หมายถงึชว่งเวลา 0.3 วนิาที

4. การเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟ

5. การเปิด/ปิดเครือ่ง

 สิง่สําคญั

เมือ่ปิดเครือ่งพมิพ ์หา้มถอดสายไฟ AC ออกจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะสสีม้จะดับ

6. ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED แสดงสถานะ สภาวะ

ไฟไมต่ดิ เครือ่งปิด

ไฟสเีขยีวนิง่คา้ง เครือ่งเปิด

โหมดป้อนกระดาษ

โหมดการพมิพ์

โหมดตัดกระดาษ

โหมดทําความสะอาด

ไฟสเีขยีวกะพรบิ หากไฟสเีขยีวกะพรบิทีค่วามถี ่0.5 วนิาท ีหมายถงึอาจเกดิเหตกุารณ์ใดดังตอ่ไปนี้ข ึน้:
• โหมดเตรยีมพมิพ์
• กําลังรับขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์
• กําลังถา่ยโอนขอ้มลู

ไฟสสีม้นิง่คา้ง ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยู ่ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหถ้กูตอ้ง
เปิดโหมดรเีซ็ตฉลากอยูห่รอืกดปุ่ มตัวตัดคา้งไวอ้ยูข่ณะทําการรเีซ็ต
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งการรเีซ็ตเครือ่งพมิพ ์ใหด้ทูี ่คูม่อืผูใ้ช ้

ไฟสสีม้กะพรบิ หากไฟสสีม้กะพรบิทีค่วามถี ่0.5 วนิาท:ี
• เครือ่งพมิพฉ์ลากอยูใ่นโหมดระบายความรอ้น

ไฟสแีดงนิง่คา้ง เครือ่งพมิพฉ์ลาก กําลังบูต๊เครือ่งอยู่

ไฟสแีดงกะพรบิ หากไฟสแีดงกะพรบิทีค่วามถี ่1 วนิาท ีหมายถงึอาจเกดิขอ้ผดิพลาดดังตอ่ไปนี้ข ึน้:
• มว้น DK หมด
• การป้อนกระดาษขดัขอ้ง
• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูข่ณะใชง้านเครือ่งพมิพฉ์ลาก

หากไฟสแีดงกะพรบิถี ่ๆ* แสดงวา่ระบบขดัขอ้ง

หากไฟสแีดงกะพรบิหา่งกนัหนึง่วนิาท ีโดยกะพรบิแลว้ดับแลว้กะพรบิถี ่ๆ* แสดงวา่อาจ
เกดิขอ้ผดิพลาดดังตอ่ไปนีข้ ึน้:
• ตัวตัดขดัขอ้ง



เมือ่ตอ้งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์Windows® หรอื Mac ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์P-touch 
Editor และแอปพลเิคชนัอืน่ ๆ กอ่น
สําหรบั Windows®: 
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Editor, P-touch Update Software, เครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ ์และ P-touch Library
สําหรบั Mac: 
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ,์ P-touch Editor, P-touch Update Software และ Printer Setting 
Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

1 เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (install.brother) และดาวนโ์หลดตวัตดิต ัง้
สําหรบัซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืลา่สดุ

2 ดบัเบลิคลกิทีไ่ฟล ์.exe ทีด่าวนโ์หลดมาและทาํตามคําแนะนําบนหนา้จอ
เพือ่ตดิต ัง้

3 ปิดกลอ่งโตต้อบเมือ่การตดิต ัง้เสร็จสมบรูณ์

คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows® หรอื Mac ไดโ้ดยใช ้
สาย USB สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่คูม่อืผูใ้ช ้

1 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์ทีป่ลายของสายเคเบลิ USB เขา้กบัพอรต์ USB ทีด่า้น
หลงัของเครือ่งพมิพ์

2 เชือ่มตอ่ปลายสาย USB อกีดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์ USB บนคอมพวิเตอร์

3 เปิดเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและคําแนะนํา P-touch Editor ไดท้ี ่คูม่อืผูใ้ชง้าน
• ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและคําแนะนํามว้นพมิพส์องสผีา่น P-touch Editor ไดท้ี ่คูม่อืผูใ้ชง้าน

7. การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch Editor)

การตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร์

 สิง่สําคญั

เมือ่พมิพด์ว้ย P-touch Editor ใหก้ดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟแสดงสถานะ Editor 
Lite สเีขยีวจะดับลง

การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ ์เขา้กบัคอมพวิเตอร์

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

http://install.brother/


1 เปิดเครือ่งพมิพจ์ากน ัน้กดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟแสดง
สถานะ Editor Lite สเีขยีวจะตดิขึน้

หมายเหตุ
Editor Lite ตัง้คา่เป็นโหมดคา่เริม่ตน้

2 เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
เครือ่งคอมพวิเตอรอ์าจตรวจเครือ่งพมิพไ์มพ่บหากคณุเชือ่มตอ่ เครือ่งพมิพ ์ผา่นฮบั USB

3 หลงัเชือ่มตอ่สาย USB แลว้ กลอ่งโตต้อบจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ
คอมพวิเตอร์
(หนา้จอดงัตอ่ไปนีอ้าจแตกตา่งไปตามระบบปฏบิตักิารของคณุ แตข่ ัน้ตอน
การทาํงานจะเหมอืนกนั)

หมายเหตุ
• หากคณุมองไมเ่ห็นกลอ่งโตต้อบ กลอ่งโตต้อบอาจถกูบงัอยูห่ลังหนา้ตา่งโปรแกรม
ซอฟตแ์วร ์ยอ่ หนา้ตา่งทัง้หมดลงเพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ

• อาจใชเ้วลาในการเริม่ P-touch Editor Lite นานกวา่ปกตเิมือ่เชือ่มตอ่ เครือ่งพมิพ ์เขา้กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์ป็นครัง้แรก หากซอฟตแ์วรไ์มเ่ริม่ทํางานโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเชือ่มตอ่ เครือ่ง
พมิพ ์คณุอาจตอ้งเขา้ใชง้านซอฟตแ์วรจ์าก [คอมพวิเตอรข์องฉนั] เริม่ใชง้าน P-touch 
Editor Lite โดยการดบัเบลิคลกิที ่PTLITE10.EXE

 เมือ่ใชง้าน Windows Vista®

เมือ่คณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์เป็นครัง้แรก ใหส้แกนและเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ดาํเนนิการ
เชน่เดยีวกนักบัซอฟตแ์วรแ์ละเกมเสมอ] ในกลอ่งโตต้อบทีแ่สดงขึน้มาเมือ่การสแกนเสร็จ
สิน้ P-touch Editor จะเริม่ทํางานโดยอตัโนมัตใินครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเชือ่มตอ่ QL-800

4 P-touch Editor เร ิม่ทาํงาน

 เมือ่ใชง้าน Macintosh
P-touch Editor Lite ไมพ่รอ้มใชง้านสําหรับ Macintosh ไอคอน [QL-800] จะปรากฏขึน้เมือ่
เชือ่มตอ่ เครือ่งพมิพ ์กบัเครือ่ง Mac ในโหมด Editor Lite เปิด [QL-800] จากเดสกท์็อป
และใชง้าน [Start Here Mac] หากไมไ่ดต้ดิตัง้ P-touch Editor 5.1 และ ไดรเวอรไ์ว ้การ
แจง้เตอืนจะแสดงขึน้มา ใหต้ดิตัง้ทัง้สองรายการและใช ้P-touch Editor 5.1

8. การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch Editor Lite)

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

8. การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch Editor Lite) (ตอ่)

 สิง่สําคญั

หา้มปิดเครือ่งหรอืถอดสายเครือ่งพมิพ ์ขณะใชง้าน P-touch Editor Lite



คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุเป็นเครือ่งพมิพแ์บบสแตนดอ์โลน หรอืจะเชือ่มตอ่กบั
อปุกรณ์เคลือ่นทีก่็ได ้หากตอ้งการสรา้งและพมิพฉ์ลากโดยตรงจากอปุกรณ์เคลือ่นทีข่อง
คณุ ใหต้ดิตัง้แอปพลเิคชนัสําหรับอปุกรณ์เคลือ่นทีข่อง Brother แลว้จงึเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ์
เขา้กบัอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุดว้ยสาย USB สําหรับอปุกรณ์ Android แอปพลเิคชนั
ของ Brother ตอ่ไปนีส้ามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Google Play™ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย:
• Brother iPrint&Label

1 เร ิม่ตน้ใชง้านแอปพลเิคชนั (Brother iPrint&Label) บนอปุกรณ์เคลือ่นที่
ของคณุ

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ลว้
ดทูี ่การตดิตัง้แอปพลเิคชนัสําหรับการใชก้บัอปุกรณ์เคลือ่นที่

2 เลอืกแมแ่บบหรอืรปูแบบของฉลาก

หมายเหตุ
• คณุยังสามารถเลอืกฉลากหรอืรปูภาพทีค่ณุออกแบบไวก้อ่นหนา้ แลว้พมิพอ์อกมา

3 แตะ [Print] (พมิพ)์ ในเมนูแอปพลเิคชนั

9. การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นที่

การตดิต ัง้แอปพลเิคชนัสําหรบัการใชก้บัอปุกรณ์เคลือ่นที่

9. การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นที ่(ตอ่)

การพมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นที่



 ขอ้กําหนดของผลติภณัฑ์

 สภาพแวดลอ้มการใชง้าน

คณุสามารถแกไ้ขปัญหาสว่นใหญไ่ดด้ว้ยตนเอง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเคลด็ลับ
ตา่ง ๆ ใหไ้ปยังหนา้คําถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ัญหาเบือ้งตน้สําหรับเครือ่งพมิพร์ุน่ของคณุ
ใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 
 รปูแบบของปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้

ชดุพัฒนาซอฟตแ์วร ์(software development kit หรอื SDK) มใีหบ้รกิาร เชญิเยีย่มชม
ที ่Brother Developer Center (brother.com/product/dev)
คณุสามารถดาวนโ์หลด b-PAC SDK และ SDK สําหรับอปุกรณ์เคลือ่นทีต่า่ง ๆ (Android iPhone 
และ iPad) ได ้(SDK ทีส่ามารถดาวนโ์หลดไดน้ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้)

ขอ้กําหนดหลกั

รายการ ขอ้กําหนด

วธิกีารพมิพ์ การพมิพด์ว้ยความรอ้นโดยตรงผา่นหัวสง่ความรอ้น

อนิเทอรเ์ฟซ USB

ขนาด (ก × ส × ล) ประมาณ 125 × 142 × 213 มม.

นํ้าหนัก ประมาณ 1.15 กก. (ไมม่มีว้น DK)

รายการ ขอ้กําหนด

อณุหภมูใิชง้าน 10 ถงึ 35°C

ความชืน้การทํางาน 20 ถงึ 80% (อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ 27°C)

การแกไ้ขปญัหา

ปญัหา วธิแีกไ้ข
ไฟ LED แสดงสถานะไมต่ดิ • เชือ่มตอ่สายไฟ AC ถกูตอ้งหรอืไม ่

ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายไฟ AC แลว้ หากเสยีบสายไวถ้กูตอ้ง
แลว้ ลองเสยีบกบั ชอ่งเสยีบแหลง่จา่ยไฟ อืน่

เครือ่งพมิพ ์ไมพ่มิพห์รอืไดร้ับขอ้ผดิ
พลาดในการพมิพ์

• สายเชือ่มตอ่หลวมหรอืไม่
ตรวจสอบสายวา่เสยีบไวแ้น่นหนาแลว้

• ตดิตัง้มว้น DK ไวถ้กูตอ้งหรอืไม ่
หากตดิตัง้ไวอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง ใหถ้อดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่

• มกีระดาษคงเหลอืเพยีงพอหรอืไม ่
ตรวจสอบวา่มกีระดาษเหลอืเพยีงพอ

• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูห่รอืไม ่
ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดอยู่

• เกดิขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณหรอืไม ่
ปิดเครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้ หากยังคงเกดิปัญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัว
แทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร์

• หาก เครือ่งพมิพ ์เชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ใหล้องเชือ่มตอ่สายเขา้กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์ดยตรง หากไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ใหล้องเชือ่มตอ่
เขา้กบัพอรต์ USB อืน่

ขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณปรากฏ
บนคอมพวิเตอร์

• เลอืกพอรต์ถกูตอ้งหรอืไม ่
ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกพอรต์ทีถ่กูตอ้งจากรายการ [พมิพไ์ปยงั
พอรต์ดงัตอ่ไปนี]้ ในกลอ่งโตต้อบ [คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ]์

• เครือ่งพมิพ ์อยูใ่นโหมดระบายความรอ้นหรอืไม ่(ไฟ LED แสดงสถานะ
กะพรบิเป็นสสีม้) 
ใหร้อจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะหยดุกะพรบิแลว้ลองทําการพมิพใ์หม่
อกีครัง้

ฉลากตดิขดัอยูใ่นตัวตัด • ตดิตอ่ บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์
เครือ่งดันฉลากออกมาไมถ่กูตอ้งหลัง
การพมิพ์

• ตรวจสอบวา่ชอ่งฉลากออกไมอ่ดุตัน
• ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้มว้น DK ไวอ้ยา่งถกูตอ้งโดยถอดมว้น DK ออกมา
แลว้ตดิตัง้ใหม่

• ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
ตัวตัดขดัขอ้ง • หากตัวตัดขดัขอ้ง ใหป้ิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ไวแ้ลว้กดปุ่ ม

เปิด/ปิด ( ) ตัวตัดจะเลือ่นกลับไปยังตําแหน่งปกตแิละปิดเครือ่ง
พมิพโ์ดยอตัโนมัต ิหลังจาก เครือ่งพมิพ ์ปิดแลว้ ใหต้รวจสอบชอ่ง
ฉลากออกและดงึกระดาษทีต่ดิขดัอยูอ่อก 

หลังออกจาก P-touch Editor Lite แลว้
ฉันตอ้งทําอยา่งไรหากตอ้งการรสีตารต์
โปรแกรมในขณะที ่เครือ่งพมิพ ์ยังเปิด
อยู่

มวีธิรีสีตารต์สามวธิ ีปฏบิัตติามวธิใีดวธิหีนึง่ดังตอ่ไปนี้:
• ปิดเครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้
• ถอดและเสยีบสาย USB ใหมอ่กีครัง้ในขณะที ่เครือ่งพมิพ ์ยังเปิดอยู่
• ใชง้าน P-touch Editor Lite จาก [คอมพวิเตอรข์องฉนั]

ชดุพฒันาซอฟตแ์วร ์

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