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“คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย” เพือ่ศกึษาขัน้ตอนการตัง้คา่เครือ่งอยา่งถกูตอ้ง 
เมือ่อา่นคูม่อืนีจ้บแลว้ ใหเ้ก็บคูม่อืนีไ้วใ้นทีป่ลอดภัย เพือ่ใชอ้า้งองิไดส้ะดวก 
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บทนํา 0

หมายเหตสุําคญั 0

 เนือ้หาในเอกสารนีแ้ละขอ้กําหนดของผลติภัณฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 บราเดอรส์งวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เกีย่วกบัขอ้กําหนดของผลติภัณฑแ์ละเนือ้หาที่
ระบ ุและไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ (รวมทัง้ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง) ทีเ่กดิขึน้จากการยดึถอื
เนือ้หาทีนํ่าเสนอ รวมทัง้ขอ้ผดิพลาดในการพมิพแ์ละขอ้ผดิพลาดใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่

 รปูภาพหนา้จอในเอกสารนีอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร ์รุน่ของผลติภัณฑข์อง
คณุ และเวอรช์นัของซอฟตแ์วร์

 กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพฉ์ลาก โปรดอา่นเอกสารทัง้หมดทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความ
ปลอดภัยและการใชง้าน

 เครือ่งพมิพท์ีแ่สดงในภาพประกอบอาจแตกตา่งไปจากเครือ่งพมิพข์องคณุ

 ตัวเลอืกและวสัดทุีม่อียู ่อาจมากนอ้ยแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประเทศ

คูม่อืทีใ่ชอ้า้งองิได้ 0

เยีย่มชมเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรไ์ดท้ี ่support.brother.com แลว้คลกิทีคู่ม่อืบนหนา้เว็บของรุน่ผลติภัณฑ์
ของคณุเพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืลา่สดุ

1 คูม่อืฉบับพมิพอ์ยูใ่นกลอ่ง
2 คูม่อืฉบับ PDF บนเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร์

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 1 คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูความปลอดภัย กรณุาอา่นกอ่นเริม่ใชเ้ครือ่งพมิพ์

คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย 1 คูม่อืฉบบันีจ้ะประกอบดว้ยขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งพมิพน์ี ้พรอ้ม
ดว้ยคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา

คูม่อืสําหรบัผูใ้ช้ 2 คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่และการใชง้านเครือ่งพมิพ ์
การเชือ่มตอ่และการตัง้คา่เครอืขา่ย เคล็ดลับในการแกไ้ขปัญหา 
และคําแนะนําในการบํารงุรักษา

http://support.brother.com/
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สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้ 0

สญัลักษณ์ดังตอ่ไปนีใ้ชใ้นคูม่อืนีต้ลอดทัง้เลม่

แจง้คณุถงึวธิทีีจ่ะหลกีเลีย่งความเสีย่งของการบาดเจ็บ

แจง้คณุเกีย่วกบัขัน้ตอนทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บเล็กนอ้ยทีเ่กดิกบั
บคุคลหรอืความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัเครือ่งพมิพฉ์ลาก

สิง่สําคญั จะบง่ชีข้อ้มลูหรอืแนวทางทีค่วรปฏบิตัติาม การละเลยอาจทําใหเ้กดิความเสยีหาย หรอื
การทํางานทีผ่ดิพลาดได ้

หมายเหตุ ระบหุมายเหตทุีใ่หข้อ้มลูหรอืแนวทางทีส่ามารถชว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดม้ากขึน้และใชผ้ลติภัณฑ์
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย

คําเตือน

ขอ้ควรระวงั
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ขอ้ควรระวงัลว่งหนา้ท ัว่ไป
มว้น DK (ฉลาก DK และเทป DK)

 ใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิและวัสดแุทข้องบราเดอรเ์ทา่นัน้ (ทีม่เีครือ่งหมาย , ) หา้มใชอ้ปุกรณ์เสรมิหรอืวัสดุ
ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต

 หากฉลากตดิอยูบ่นพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืมคีราบมัน ฉลากจะหลดุออกไดง้า่ย กอ่นตดิฉลาก ใหเ้ชด็ทําความ
สะอาดพืน้ผวิทีจ่ะตดิฉลาก

 มว้น DK ใชก้ระดาษหรอืฟิลม์ความรอ้นซึง่สสีามารถจางไป หรอืพืน้ผวิหลดุลอกออก หากสมัผัสกบัแสงอลุตรา้
ไวโอเล็ต ลม หรอืฝน

 หา้มนํามว้น DK ไปสมัผัสโดยตรงกบัแสงแดด อณุหภมูสิงู ความชืน้สงู หรอืฝุ่ น เกบ็ไวใ้นทีท่ีเ่ย็นและมดื ใชม้ว้น DK 
ทันทหีลังจากเปิดหอ่บรรจุ

 การขดูขดีพืน้ผวิทีพ่มิพข์องฉลากดว้ยเล็บหรอืวัสดโุลหะ หรอืแตะพืน้ผวิทีพ่มิพด์ว้ยมอืชืน้หรอืเปียก อาจทําใหส้ี
เปลีย่นแปลงหรอืจางหายไปได ้

 หา้มตดิฉลากทีบ่คุคล สตัว ์หรอืพชื นอกจากนี ้หา้มตดิฉลากลงบนสถานทีส่าธารณะหรอืสถานทีส่ว่นบคุคลโดยไม่
ไดรั้บอนุญาต

 ทีป่ลายมว้น DK สว่นนีไ้ดรั้บการออกแบบไมใ่หต้ดิกบัแกนมว้นฉลาก ฉลากชิน้สดุทา้ยอาจถกูตัดไมถ่กูตอ้ง หากเกดิ
กรณีนีข้ ึน้ ใหแ้กะฉลากทีเ่หลอือยู ่สอดมว้น DK และพมิพฉ์ลากชิน้สดุทา้ยใหม่

หมายเหต:ุ เพือ่เป็นการชดเชย จํานวนของฉลาก DK ทีอ่ยูใ่นมว้น DK แตล่ะมว้นอาจมากกวา่ทีจ่ะระบอุยูบ่นหอ่บรรจุ

 เมือ่แกะฉลากออกหลงัจากทีต่ดิฉลากลงบนพืน้ผวิแลว้ ยังอาจมฉีลากบางสว่นทีย่ังตดิอยู่

 กอ่นการใชฉ้ลาก CD/DVD ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ปฏบิตัติามคําแนะนําในคูม่อืคําแนะนําของเครือ่งเลน่ CD/DVD 
ของคณุในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิฉลากลงบน CD/DVD

 หา้มนําฉลากแบบตดิ CD/DVD ไปใชต้ดิในชอ่งโหลดหรอืเลน่ของเครือ่งเลน่ CD/DVD

 หา้มลอกฉลาก CD/DVD เมือ่ตดิลงบน CD/DVD แลว้ ชัน้ผวิบาง ๆ อาจหลดุลอกออกมาทําใหแ้ผน่ดสิกเ์สยีหายได ้

 หา้มตดิฉลาก CD/DVD ลงบน CD/DVD ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชก้บัเครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ต ฉลากหลดุลอกออกจาก
แผน่ดสิกเ์หลา่นีไ้ดง้า่ย และการใชแ้ผน่ดสิกท์ีฉ่ลากหลดุลอก อาจทําใหข้อ้มลูเสยีหายหรอืสญูหาย

 เมือ่ตดิฉลาก CD/DVD ใชอ้ปุกรณ์ตดิทีม่ากบัมว้นฉลาก CD/DVD หากไมป่ฏบิตัติาม อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกบั
เครือ่งเลน่ CD/DVD ได ้

 ผูใ้ชเ้ป็นผูรั้บผดิชอบทัง้หมดในการตดิฉลาก CD/DVD บราเดอรไ์มรั่บผดิชอบตอ่ขอ้มลูทีเ่สยีหายหรอืสญูหายใด ๆ  ที่
เกดิจากการใชฉ้ลาก CD/DVD อยา่งไมเ่หมาะสม

 ระมัดระวงัอยา่ใหม้ว้น DK รว่งตก

 มว้น DK ใชก้ระดาษความรอ้นและฟิลม์ความรอ้น ทัง้ฉลากและสิง่ทีพ่มิพจ์ะจางหายเมือ่สมัผัสกบัแสงแดดและความรอ้น
หา้มใชม้ว้น DK สําหรับการใชง้านภายนอกใด ๆ ทีต่อ้งการความทนทาน

 ฉลากอาจไมส่ามารถลอกหรอืแกะออกได ้หรอืสขีองฉลากอาจเปลีย่นแปลงหรอืไปตดิอยูก่บัวัสดอุืน่ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ตําแหน่ง วัสด ุและเงือ่นไขของสภาพแวดลอ้ม กอ่นตดิฉลาก ใหต้รวจสอบเงือ่นไขของสภาพแวดลอ้มและวัสดุ
กอ่น ทดสอบฉลากโดยการตดิฉลากชิน้เล็ก ๆ ลงบนตําแหน่งทีไ่มส่ะดดุตาของพืน้ผวิทีต่ัง้ใจจะใช ้

 หากผลลัพธข์องการพมิพไ์มเ่ป็นอยา่งทีต่ัง้ใจ ใหใ้ชต้วัเลอืกการปรับในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืเครือ่งมอืในการตัง้
คา่เครือ่งพมิพ์
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หมายเหตสุําคญั 0

 ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บการอนุมัตใิหใ้ชใ้นประเทศทีซ่ือ้เทา่นัน้ หา้มใชผ้ลติภัณฑน์ีน้อกประเทศทีซ่ือ้ เนือ่งจากอาจจะละเมดิ
กฎขอ้บังคบัดา้นการสือ่สารไรส้ายและพลังงานในประเทศนัน้

Windows Vista ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Vista ทกุรุน่

Windows 7 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows 7 ทกุรุน่

Windows 8 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows 8 ทกุรุน่

Windows 8.1 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows 8.1 ทกุรุน่

Windows 10 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise 
และ Windows 10 Education

Windows 10 ในเอกสารนีไ้มไ่ดห้มายรวมถงึ Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise 
หรอื Windows 10 IoT Core

Windows Server 2008 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ทกุรุน่

Windows Server 2012 ในเอกสารนีห้มายถงึ Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2 ทกุรุน่

 ผลติภัณฑบ์างรุน่อาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศ

เครือ่งหมายการคา้ 0

ผลติภัณฑน์ีใ้ชแ้บบอกัษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

© 2019 Brother Industries, Ltd. สงวนลขิสทิธิ์
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1

รายละเอยีดชิน้สว่น 1

ดา้นหนา้ 1

QL-810W 1

การต ัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 1

1 ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
2 ไฟ LED แสดงสถานะ
3 ปุ่ มเปิด/ปิด
4 ปุ่ มเลือ่นกระดาษ
5 ปุ่ มตดั
6 ปุ่ ม WPS
7 ไฟ LED แสดงสถานะ Wi-Fi

8 ปุ่ ม Wi-Fi
9 ไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite
10ปุ่ ม Editor Lite
11ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK
12ชอ่งฉลากออก
13แขนแกนมว้น
14ตวันําแกนมว้น
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การตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 

3

1
QL-820NWB 1

1 หนา้จอแสดงสถานะ
2 หนา้จอแสดงวนัที่
3 หนา้จอแสดงเวลา
4 ไฟ LED แสดงสถานะ
5 ปุ่ มเปิด/ปิด
6 ปุ่ มตดั
7 ปุ่ ม Menu (เมนู)
8 ปุ่ มยกเลกิ

9 ปุ่ มลกูศรขึน้
10ปุ่ มลกูศรลง
11ปุ่ ม OK (ตกลง)
12หนา้จอแสดงผลแบบ LCD
13ชอ่งฉลากออก
14ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK
15แขนแกนมว้น
16ตวันําแกนมว้น
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การตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 

4

1
ดา้นหลงั 1

1 พอรต์อะแดปเตอร ์AC
2 พอรต์ USB
3 ชอ่งตอ่ USB
4 พอรต์ LAN

สิง่สําคญั
กอ่นใชง้านเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดแผน่กนัรอยออกจากเครือ่งตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู่
ยกเครือ่งพมิพท์างดา้นหนา้ และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิดขึน้มา

2 ดงึแผน่กนัรอยทีอ่ยูใ่นชอ่งฉลากออกออกไป

• หา้มทิง้แผน่กนัรอย
• เมือ่ไมใ่ชง้านเครือ่งพมิพ ์ใหย้กฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้ และถอดมว้น DK ออกจากดา้นในเครือ่งพมิพ ์จากนัน้ใส่
แผน่กนัรอยเขา้ไปในชอ่งฉลากออก เพือ่รักษาเครือ่งพมิพใ์หม้คีณุภาพการพมิพท์ีด่อียูเ่สมอ

QL-810W QL-820NWB

4 3

1

2

1 

2

แผน่กนัรอย



การตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 
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1
การตดิต ัง้มว้น DK 1

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพฉ์ลากอยู ่
ยกเครือ่งพมิพท์างดา้นหนา้ และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิดขึน้มา

b วางมว้น DK ลงในตวันําแกนมว้น
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แขนแกนมว้นสอดเขา้ไปในตัวนําแกนมว้นอยา่งแน่นหนา
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ตัวตรงึ (1) เลือ่นเขา้ไปในรอยบากของเครือ่งพมิพ์
• ตรวจสอบวา่ [Paper Type] (ประเภทกระดาษ) (Windows) / [Print Media] (วัสดพุมิพ)์ (Mac) ใน P-touch 

Editor ตรงกบัวัสดทุีต่ดิตัง้ไว ้

c ดงึมว้น DK ผา่นเครือ่งพมิพ์
• จัดเรยีงขอบของมว้น DK ใหต้รงกบัมมุขวาบนของชอ่งฉลากออก
• ใสฉ่ลากชิน้แรกลงในชอ่งเสยีบภายในชอ่ง
• ดนัฉลากผา่นชอ่งฉลากออกจนกวา่สว่นปลายจะถงึตําแหน่งทีทํ่าเครือ่งหมายไว ้ดังทีแ่สดง

1
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1
d ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK

เมือ่คณุกดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) เพือ่เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์ตอนปลายของมว้น DK จะจัดเรยีงตําแหน่งโดยอตัโนมัติ

สิง่สําคญั
หา้มทิง้ฉลากทีพ่มิพแ์ลว้ไวใ้นเครือ่งพมิพ ์การทําเชน่นัน้จะทําใหฉ้ลากตดิขัดได ้
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1
การเชือ่มตอ่กบัอะแดปเตอร ์AC 1

เชือ่มตอ่สายไฟ AC เขา้กบัเครือ่งพมิพแ์ละอะแดปเตอร ์AC จากนัน้เสยีบปลั๊กสายไฟ AC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีเ่ชือ่มตอ่
สายดนิแลว้

สามารถใช ้PA-BU-001 (ชดุแบตเตอรีเ่สรมิ) ไดเ้ชน่กนั
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1
การตดิต ัง้แบตเตอรีแ่บบกระดมุ (QL-820NWB เทา่น ัน้) 1

แบตเตอรีแ่บบกระดมุใชเ้ป็นแหลง่จา่ยไฟสํารองเพือ่รักษาการตัง้คา่นาฬกิาภายใน โปรดทราบวา่กําลังของแบตเตอรีจ่ะยัง
คงคายประจตุอ่ไปเรือ่ย ๆ แมเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งพมิพ์

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู ่ยกเครือ่งพมิพท์างดา้นหนา้ และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิด
ขึน้มา

b ดงึซลีฉนวนป้องกนับนแบตเตอรีแ่บบกระดมุออก

สิง่สําคญั
• ใชเ้หรยีญหรอืวัตถทุีค่ลา้ยกนัคอ่ย ๆ หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุในทศิทางเดยีวกบัลกูศรบนฝาครอบแบตเตอรี่
จนสดุ แลว้จงึถอดฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุออก
อยา่หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุเลยตําแหน่งปลดล็อค มเิชน่นัน้อาจทําใหฝ้าครอบเสยีหายได ้

• เปลีย่นแบตเตอรีแ่บบกระดมุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สแ่บตเตอรีใ่หมโ่ดยใหด้า้น + และ – หันหนา้ไปทางทศิทางทีถ่กูตอ้ง
ใหใ้ชเ้หรยีญหรอืวัตถทุีค่ลา้ยกนัคอ่ย ๆ หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุในทศิทางทีต่รงขา้มกบัลกูศรบนฝาครอบ
จนกระทั่งล็อคเขา้ที่
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1ขอ้ควรระวงั
• ถอดแบตเตอรีอ่อกหากคณุตัง้ใจจะไมใ่ชเ้ครือ่งพมิพเ์ป็นเวลานาน

• ทิง้แบตเตอรีท่ีจ่ดุจดัเก็บทีเ่หมาะสม อยา่ทิง้รวมกบัของเสยีท่ัวไป ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามขอ้บงัคับของ
รัฐบาลกลาง รัฐ และระเบยีบขอ้บังคบัทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใชไ้ดทั้ง้หมด

• ในการจัดเก็บหรอืทิง้แบตเตอรี ่ใหห้อ่แบตเตอรีไ่วด้ว้ยเทปใส เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลัดวงจร (ดภูาพประกอบ)

1 เทปกาวใส
2 แบตเตอรีแ่บบกระดมุ

• เราแนะนําใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่กุสองปี

• หากรเีซต็นาฬกิาในขณะทีพ่ลังงานยังจา่ยไปยังเครือ่ง ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีน่ี ้เมือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่ใหซ้ือ้
แบตเตอรี ่CR2032 (ผูผ้ลติทีแ่นะนํา: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation)

1

2
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1
การเปิด/ปิดเครือ่ง 1

เปิด: กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) เพือ่เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์ไฟ LED แสดงสถานะจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว

ปิด: กดคา้งปุ่ มเปิด/ปิด ( ) อกีครัง้เพือ่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
เวลาปิดเครือ่งพมิพ ์หา้มถอดแบตเตอรีห่รอือะแดปเตอร ์AC ออกจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะสสีม้จะดับลง

การต ัง้คา่ภาษาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD (QL-820NWB เทา่น ัน้) 1

a กดปุ่ ม Menu (เมนู)

b กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกเมนู [การจัดการ] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

c เลอืก [  ภาษา] เลือ่นเพือ่เลอืกภาษาของคณุ จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

หมายเหตุ
ครัง้แรกทีค่ณุเปิดใชง้านเครือ่งพมิพ ์หนา้จอการกําหนดคา่ภาษาจะแสดงขึน้โดยอตัโนมัตโิดยไมต่อ้งมกีารเรยีกผา่นเมนู

การต ัง้คา่เวลาและวนัที ่(QL-820NWB เทา่น ัน้) 1

ปรับนาฬกิาใหเ้ป็นเวลาและวันทีปั่จจบุัน เวลาและวันทีซ่ ึง่ไดรั้บการตัง้คา่ทีน่ีจ่ะไปแสดงบนหนา้จอหลัก

a กดปุ่ ม Menu (เมนู), [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกเมนู [การตัง้คา่] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง)

b เลอืก [ตัง้เวลา] โดยใชปุ้่ ม [▲] หรอื [▼] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง) หนา้จอการตัง้คา่นาฬกิาจะปรากฏขึน้

c ใช ้[▲] หรอื [▼] เพือ่ระบตุวัเลขสองตัวทา้ยสดุของปี จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง) ระบตุัวเลขสองตวัทา้ยสดุของ
เดอืนและวันดว้ยวธิเีดยีวกนั

d ใช ้[▲] หรอื [▼] เพือ่ระบตุวัเลขสองตัวของชัว่โมงและนาท ีแลว้เลอืก [AM], [PM] หรอื [24]

e กดปุ่ ม [OK] (ตกลง) เมนู [การตัง้คา่] จะแสดงขึน้มา

หมายเหตุ
• รปูแบบของเวลาและวันทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้เลอืก [การจัดการ] จากนัน้เลอืก [รปูแบบวันที]่ หรอื [รปูแบบ
เวลา] เพือ่ระบกุารตัง้คา่

• ครัง้แรกทีค่ณุเปิดใชง้านเครือ่งพมิพ ์หนา้จอการกําหนดคา่เวลาและวันทีจ่ะแสดงขึน้มาโดยอตัโนมัตโิดยไมต่อ้งมกีาร
เรยีกผา่นเมนู
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1
LCD (QL-820NWB เทา่น ัน้) 1

หนา้จอ 1

เมือ่เปิดเครือ่งพมิพ ์หนา้จอหลกัจะปรากฏขึน้

1 ไอคอนการอปัเดต
ระบใุหท้ราบวา่มแีมแ่บบ ฐานขอ้มลู หรอืขอ้มลูอืน่ใหอ้ปัเดตหรอืไม่

: มขีอ้มลูใหม่

 (กะพรบิ): การอปัเดตขอ้มลูลม้เหลว
 (กะพรบิ): ไมส่ามารถสือ่สารกบัเซริฟ์เวอร์

2 ไอคอน Wireless Direct
3 ไอคอน WLAN

: เครอืขา่ยไดรั้บการเชือ่มตอ่เรยีบรอ้ยแลว้

: เครือ่งพมิพก์ําลังคน้หาเครอืขา่ย

4 ไอคอนบลทูธู

: โหมดบลทูธู

 (กะพรบิ): เปิดใชง้านฟังกช์นัเชือ่มตอ่ใหมอ่ตัโนมัตอิยู ่แตไ่มไ่ดม้กีารเชือ่มตอ่

5 ไอคอนกําลงัชารจ์แบบ Eco (ปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่มกีารตดิต ัง้ชุดแบตเตอรี)่
6 ระดบัแบตเตอรี ่(ปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่มกีารตดิต ัง้ชุดแบตเตอรี)่
แสดงระดับแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่
 เต็ม: 
 ครึง่เดยีว: 
 ตํา่: 
 กําลังชารจ์:   

7 แมแ่บบ
8 หนา้จอแสดงวนัที่

8
9

1 2 3 4 5 6

7
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1
9 หนา้จอแสดงเวลา

หมายเหตุ
ขณะใชปุ้่ มบนเครือ่งพมิพ ์อยา่สัง่พมิพ ์หรอืเปลีย่นการตัง้คา่จากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่

การต ัง้คา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 1

สามารถตัง้คา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดโ้ดยใช ้เครือ่งพมิพ ์หรอื เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอร์
ทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอรแ์ละการกําหนดการตัง้คา่ ดทูี ่“การเปลีย่น
การตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37

การต ัง้คา่จากเครือ่งพมิพ์ 1

กดปุ่ ม [Menu] (เมนู), [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกตัวเลอืกเมนู จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง) กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] 
เพือ่เลอืกตัวเลอืก จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง)

1 ตัวเลอืกทีถ่กูเลอืกอยูใ่นปัจจบุนัจะถกูไฮไลท์

2 แถบเลือ่นแสดงตําแหน่งของตัวเลอืกทีถ่กูเลอืกในรายการ

1
2
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1
สามารถใชปุ้่ มตา่ง ๆ บนเครือ่งพมิพก์ําหนดคา่ตา่ง ๆ ไดด้ังนี:้

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย

การตัง้คา่ ความเขม้ของการ
พมิพ ์(2 ส)ี

สทีี ่1 (ดํา) -6
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

ปรับคา่ความเขม้ของสแีรกเมือ่ใชก้าร
พมิพ ์2 สี

สทีี ่2 (แดง) -6
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

ปรับคา่ความเขม้ของสทีีส่องเมือ่ใชก้าร
พมิพ ์2 สี

ตดัแบบอตัโนมัติ ตดัแบบอตัโนมัติ
ปิด
ตดัตอนจบ

กําหนดวธิตีดัเมือ่พมิพห์ลายฉลาก 
[ตดัแบบอตัโนมตั]ิ: ตดัแบบอตัโนมตัิ
เสมอ 
[ปิด]: ไมต่ดัแบบอตัโนมัต ิ
[ตดัตอนจบ]: ตดัเฉพาะฉลากทีพ่มิพ์
เสร็จแลว้ เมือ่มกีารพมิพห์ลายฉลาก

ตัง้เวลา Y(2000-2099)
M(1-12)
D(1-31)
0-23(H)
0-59(M)
AM/PM/24

ระบวุันทีแ่ละเวลา
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1การตัง้คา่
(ตอ่)

ปิดเครือ่งอตัโนมัติ อะแดปเตอร ์AC ปิด
10
20
30
40
50
60

ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิด
โดยอตัโนมัต ิเมือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟฟ้า
อยู่

แบตเตอรีช่ารต์ได ้ ปิด
10
20
30
40
50
60

ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิด
โดยอตัโนมัต ิเมือ่เครือ่งใชง้านแบตเตอรี่
ลเิธยีมไออนแบบชารจ์ได ้

ความคมชดั LCD -2
-1
0
+1
+2

ตัง้คา่ความคมชดัของหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD
ยิง่ตัวเลขสงู ความคมชดัยิง่สงู

ไฟสอ่งสวา่ง เปิด
ปิด

ตัง้คา่แสงพืน้หลัง [เปิด] หรอื [ปิด]

เวลาดับไฟหนา้จอ ปิด
5 วนิาที
10 วนิาที
20 วนิาที
30 วนิาที
60 วนิาที

กําหนดระยะเวลาทีไ่มม่กีจิกรรมใด ๆ  กอ่น
ทีแ่สงพืน้หลังของหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD จะดบัโดยอตัโนมัติ

ชารจ์แบบประหยัด
พลังงาน

100%
80%

ปรับไปยัง [ชารจ์แบบประหยัดพลังงาน] 
หากตัง้คา่ไวท้ี ่80% การชารจ์จะหยดุลง
โดยอตัโนมัตเิมือ่ชารจ์ไดถ้งึ 80%

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1ตัง้คา่ รปูแบบ
สําเร็จรปู

โหมด รปูแบบ
สําเร็จรปู

เปิด
ปิด

เลอืกวา่จะใหโ้หมดแมแ่บบเริม่ตน้ขึน้เมือ่
มกีารเปิดใชง้านเครือ่งพมิพห์รอืไม่

หมายเหตุ
ในโหมดแมแ่บบ คณุสามารถเปลีย่น
เนือ้หาของแมแ่บบทีเ่ก็บไวใ้นเครือ่ง
พมิพเ์พือ่พมิพอ์อกมาไดต้ามความ
ตอ้งการ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“การพมิพฉ์ลากโดยใช ้P-touch 
Template” ใน หนา้ 69

ยนืยันสัง่พมิพ์ เปิด
ปิด

เลอืกวา่ใหข้อ้ความปรากฏกอ่นการพมิพ์
เพือ่ใหค้ณุไดย้นืยันจํานวนสําเนาทีต่อ้ง
การพมิพห์รอืไม่

โหมด อนุกรม ทํางานตอ่ จากขอ้มลู
สดุทา้ย

เลอืกใหลํ้าดบัเลขจากหมายเลขทีพ่มิพ์
ลา่สดุ

เริม่ใหมจ่ากขอ้มลูเริม่ตน้ เลอืกใหลํ้าดบัเลขจากตวัเลขเริม่ตน้ใน
แตล่ะครัง้ทีพ่มิพ์

ตัง้ระบบ อนุกรม
ใหม่

ตัง้ใหม่
ยอ้นกลับ

รเีซต็ตวัเลขตอ่เนือ่งกลับไปเป็นตวัเลข
เริม่ตน้ เลอืก [ยอ้นกลับ] เพือ่กลับสู่
หนา้จอกอ่นหนา้นีโ้ดยไมร่เีซ็ตตัวเลข

คณุภาพการพมิพ์
ทีค่า่ตัง้ตน้

001
|

999

ระบคุา่เริม่ตน้สําหรับจํานวนการพมิพ์

รปูแบบสําเร็จรปูที่
กําหนดไว ้

แสดงผล
ซอ่น

เลอืกวา่จะแสดงแมแ่บบทีก่ําหนดไว ้
เมือ่ใชแ้มแ่บบอืน่ทีไ่มใ่ชแ่มแ่บบทีต่ัง้คา่
ลว่งหนา้จากโรงงานหรอืไม่

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1ขอ้มลู ขอ้มลูเครือ่งพมิพ์ Printer: 
QL-820NWB
ProgVer: *.**
FontVer: *.**
Memory:
***/8064kbytes

แสดงขอ้มลูเครือ่งพมิพ์

ขอ้มลูการพมิพ์ ทัง้หมด เริม่
ยอ้นกลับ

พมิพข์อ้มลูการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์
(รปูแบบทดสอบจดุทีห่ายไป บนัทกึการ
ใชง้าน การตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์ขอ้มลูการ
ตัง้คา่ระบบไรส้าย และการสง่ผา่น
ขอ้มลู)
เลอืก [ยอ้นกลับ] เพือ่กลับสูห่นา้จอกอ่น
หนา้นีโ้ดยไมพ่มิพข์อ้มลู

ขอ้มลูการใชง้าน เริม่
ยอ้นกลับ

พมิพบ์นัทกึการใชง้านเครือ่งพมิพ์
เลอืก [ยอ้นกลับ] เพือ่กลับสูห่นา้จอกอ่น
หนา้นีโ้ดยไมพ่มิพบ์นัทกึ

ตัง้คา่เครือ่งพมิพ์ เริม่
ยอ้นกลับ

พมิพก์ารตัง้คา่เครือ่งพมิพ์
เลอืก [ยอ้นกลับ] เพือ่กลับสูห่นา้จอกอ่น
หนา้นีโ้ดยไมพ่มิพก์ารตัง้คา่

โอนถา่ยขอ้มลู เริม่
ยอ้นกลับ

พมิพข์อ้มลูทีถ่า่ยโอน
เลอืก [ยอ้นกลับ] เพือ่กลับสูห่นา้จอกอ่น
หนา้นีโ้ดยไมพ่มิพข์อ้มลูที่ถ่า่ยโอน

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1การจัดการ โหมดคําสัง่ P-touch Template
ESC/P
Raster

เลอืกประเภทของโหมดคําสัง่

รปูแบบวันที่ 1/31/2099
01/31/2099
31/1/2099
31/01/2099
31.1.2099
31.01.2099
31-1-2099
31-01-2099
2099/1/31
2099/01/31
2099-1-31
2099-01-31

เลอืกรปูแบบวันทีส่ําหรับนาฬกิา

รปูแบบเวลา 01:59(24)
1:59(24)
1:59AM
01:59AM

เลอืกรปูแบบเวลาสําหรับนาฬกิา

ภาษา 繁體中文

العربية
ไทย
한글

English

เลอืกภาษาของหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

หน่วย นิว้
mm

เลอืกหน่วยวัดสําหรับการตัง้คา่ทีแ่สดง

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1การจัดการ
(ตอ่)

ตัง้คา่ใหม่ ตัง้คา่จากโรงงาน ตัง้คา่
ยอ้นกลับ

การตัง้คา่จากโรงงานคนืคา่การตัง้คา่
เครือ่งพมิพท์ัง้หมด รวมทัง้การตัง้คา่การ
สือ่สารและการตัง้คา่อปุกรณ์จะกลับไป
เป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
แมแ่บบและฐานขอ้มลูทีเ่ก็บไวใ้น
เครือ่งพมิพจ์ะถกูลบไปดว้ย

ขอ้มลูผูใ้ชถ้กูตอ้ง
คา่ใหม่

ตัง้คา่
ยอ้นกลับ

ขอ้มลูผูใ้ชถ้กูตอ้งคา่ใหมค่นืคา่การตัง้คา่
อปุกรณ์ทัง้หมดจะกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้
จากโรงงาน
แมแ่บบและฐานขอ้มลูทีเ่ก็บไวใ้น
เครือ่งพมิพจ์ะถกูลบไปดว้ย

ตัง้คา่เชือ่มตอ่โครง
ขา่ยใหม่

ตัง้คา่
ยอ้นกลับ

ตัง้คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยใหมค่นืคา่การ
ตัง้คา่การสือ่สารจะกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้
จากโรงงาน

โหมดเครือ่งบนิ เปิด
ปิด

เลอืก [เปิด] เครือ่งพมิพจ์ะเขา้สูโ่หมด
เครือ่งบนิ และจะมสีภาวะดังตอ่ไปนี้
[WLAN] และ [บลทูธู] จะหายไปจาก
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ล็อคเมนู การตัง้คา่
ตัง้คา่รปูแบบสําเร็จรปู
ขอ้มลู
WLAN
บลทูธู
ป้อน
รโีมทอพัเดท
สิน้สดุ

เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายสําหรับตวั
เลอืกทีค่ณุไมต่อ้งการใหเ้กดิการเปลีย่น
แปลงในหนา้จอแสดงผลแบบ LCD 
ของเครือ่งพมิพ์
หลังจากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย
แลว้ ใหเ้ลอืก [สิน้สดุ] เพือ่ใหก้ารตัง้คา่
เสร็จสมบรูณ์
หากตัง้คา่ล็อคเมนูไว ้ไอคอนล็อคจะ
ปรากฏขึน้สําหรับพารามเิตอรท์ีไ่ม่
สามารถเลอืกได ้

เมนูความปลอดภัย เปิด
ปิด

เลอืกวา่จะตอ้งกรอกรหัสผา่นเพือ่เขา้สู่
โหมดการจัดการหรอืไม่

ตัง้รหัสผา่น หากคณุเลอืก [เปิด] ใหร้ะบรุหัสผา่นเป็น
ตวัเลข 4 หลัก

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1WLAN WLAN (เปิด/ปิด) เปิด
ปิด

เลอืกวา่จะเปิดหรอืปิดการใชง้าน
ฟังกช์นั WLAN 

ประเภทเครอืขา่ย Infrastructure Mode
Direct Mode
Infra/Direct Mode

เลอืกวา่จะใชเ้ครอืขา่ยไหนเมือ่คณุ
เลอืก [เปิด] จาก [WLAN (เปิด/ปิด)]

กดปุ่ ม WPS พยายามเชือ่มตอ่จดุการเขา้ถงึแบบ
ไรส้ายใกล ้ๆ

รหัส PIN WPS แสดงรหัส pin 8 หลักของเครือ่งพมิพ์

ตัง้คา่ Infra แบบ
กําหนดเอง

แสดง SSID ของจดุการเขา้ถงึแบบ
ไรส้ายใกล ้ๆ 
หลังจากคณุเลอืก SSID แลว้กดปุ่ ม [OK] 
จะมหีนา้จอสําหรับกรอกรหัสผา่นปรากฏ
ขึน้ กดปุ่ มยกเลกิหลาย ๆ ครัง้เพือ่กลับสู่
หนา้จอกอ่นหนา้

โหมด Direct แบบ
กําหนดเอง

กรอก SSID และรหัสผา่นของจดุการเขา้
ถงึแบบไรส้ายเพือ่เชือ่มตอ่ กดปุ่ มยกเลกิ
หลาย ๆ ครัง้เพือ่กลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้

สถานะ WLAN Infrastructure 
Mode

Status: ****
SSID: ****
IP Addr: *.*.*.*
NodeName: ****
Subnet: *.*.*.*
Gateway: *.*.*.*
MAC Addr: ****

แสดงสถานะของ WLAN

Direct Mode Status: ****
SSID: ****
IP Addr: *.*.*.*
Password: ****
Channel: ****

แสดงสถานะของ WLAN

บลทูธู บลทูธู (เปิด/ปิด) เปิด
ปิด

เปิดหรอืปิดฟังกช์นับลทูธู

เชือ่มตอ่
ใหมอ่ตัโนมัติ

เปิด
ปิด

ปรับไปยังโหมดเชือ่มตอ่ใหมแ่บบ
อตัโนมัต ิ(เฉพาะสําหรับอปุกรณ์
ของ Apple: iPad, iPhone หรอื 
iPod touch)

สถานะบลทูธู Usage: ****
Device Name: ****
Visible: ****
Address: ****

แสดงสถานะของฟังกช์นับลทูธู

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1

หมายเหตุ
• การตัง้คา่บางอยา่งอาจตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัเฟิรม์แวร ์(ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพมิพ)์

• เมือ่ตอ้งการรเีซต็การตัง้คา่ ใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ในเครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่เปลีย่นการตัง้คา่ทัง้
หมดกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“แถบเมนู” ใน หนา้ 53

ป้อน เริม่ป้อน กําหนดวา่การป้อนฉลากจะเริม่ตน้เมือ่
ใด โหมดนีอ้าจมคีวามแตกตา่งกันไป
ตามมว้นของ DK ทีใ่ช ้

กําหนดการ
ป้อนแบบ Die-cut

หนา้ปัจจบุนั การป้อนฉลากจะเริม่ตน้ในหนา้ปัจจบุนั
เมือ่มกีารตรวจพบเครือ่งหมายไดคทัสี
ดําบนดา้นตรงขา้ม หากไมพ่บเครือ่ง
หมายไดคัทสดํีาในหนา้ปัจจบุนั โหมดนี้
จะป้อนไปยังหนา้ตอ่ไป แลว้เริม่ทําการ
ตรวจจับจากตรงนัน้

หนา้ถัดไป โหมดนีจ้ะป้อนไปยังหนา้ถัดไปเสมอ แลว้
การตรวจจับจะเริม่ตน้จากตรงนัน้

รโีมทอพัเดท รโีมทอพัเดท? เริม่
ยอ้นกลับ

มใีหใ้ชง้านเฉพาะเมือ่เครือ่งพมิพฉ์ลาก
เชือ่มตอ่อยูก่บัเซริฟ์เวอร ์FTP และเมือ่
แมแ่บบ ฐานขอ้มลู และไฟลอ์ืน่ตอ้งมี
การอปัเดต กด [เริม่] เพือ่เริม่ตน้การ
อปัเดตจากระยะไกล หลังอปัเดตเสร็จ
สิน้แลว้ เครือ่งพมิพฉ์ลากจะกลับไปสู่
หนา้จอหลักโดยอตัโนมตัิ

เมนู ชือ่ ชือ่ยอ่ย การต ัง้คา่ คาํอธบิาย
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1
การต ัง้คา่การรกัษาความปลอดภยัเมนู 1

เมือ่ตัง้คา่การรักษาความปลอดภัยเมนูจะสามารถใชก้ารกําหนดรหัสผา่นชว่ยจํากดัการเขา้ถงึโหมดการจดัการได ้

a กดปุ่ ม [Menu] (เมนู), [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกเมนู [การจดัการ] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง)

b เลอืก [เมนูความปลอดภัย] กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืก [เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง)

ระบตุัวเลขแรกโดยใช ้[▲] หรอื [▼] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง) เพือ่ไปยังตัวเลขถัดไป ระบตุวัเลขสามตวัทีเ่หลอืโดย
ใชว้ธิเีดยีวกนั

หมายเหตุ
• หลังจากตัง้รหัสผา่นแลว้ หนา้จอป้อนรหัสผา่นจะปรากฏขึน้เมือ่เลอืกเมนู [การจัดการ] ป้อนรหัสผา่น 4 หลักตามทีร่ะบุ
ไวโ้ดยใช ้[▲] หรอื [▼] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] (ตกลง)

• หากตอ้งการยกเลกิการตัง้รหัสผา่น ใหเ้ลอืกเมนู [การจัดการ] แลว้กรอกรหัสผา่น หลังจากนัน้เลอืก [เมนูความ
ปลอดภัย] > [ปิด]

• หากคณุลมืรหัสผา่น ใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] (การตัง้คา่อปุกรณ์) ในเครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ ์เพือ่เปลีย่น
การตัง้คา่ทัง้หมดกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน หรอืกําหนดรหัสผา่นใหม ่แลว้นําไปใช ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“แถบเมนู” ใน หนา้ 53
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2

2
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร์ 2

เมือ่ตอ้งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์Windows หรอื Mac ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์P-touch Editor และแอปพลเิคชัน่
อืน่ ๆ ลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

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 (เครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ)์ และตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่อปุกรณ์ไรส้าย

สิง่สําคญั
QL-810W เทา่น ัน้: เมือ่ทําการพมิพด์ว้ย P-touch Editor ใหก้ดปุ่ ม P-touch Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟแสดง
สถานะ Editor Lite สเีขยีวจะดบัลง

a เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (install.brother) และดาวนโ์หลดตัวตดิตัง้สําหรับซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืลา่สดุ

b ดับเบลิคลกิทีไ่ฟล ์EXE ทีด่าวนโ์หลดมา (สําหรับ Windows) หรอืไฟล ์DMG (สําหรับ Mac) และปฏบิตัติาม
คําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ทําการตดิตัง้

หมายเหตุ
เมือ่ตอ้งการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย เราขอแนะนําใหดํ้าเนนิ
การดงันี:้

• กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายในขณะทีทํ่าการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไดใ้นภาย
หลังโดยใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัเครอืขา่ยของคณุ และกําหนดคา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชส้าย
เคเบลิ USB

• จดบนัทกึ SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และรหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของเครอืขา่ยแบบไรส้ายไวล้ว่งหนา้ หากคณุหาขอ้มลู
นีไ้มพ่บ ใหถ้ามผูด้แูลเครอืขา่ยหรอืผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ

• ถา้จดุการเขา้ถงึไรส้าย/เราเตอรข์องคณุรองรับ WPS คณุจะสามารถใช ้WPS (Wi-Fi Protected Setup) เพือ่ปรับตัง้
การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว

c ปิดกลอ่งโตต้อบเมือ่การตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์

การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์(P-touch 
Editor) 2

http://install.brother
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การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพฉ์ลากเขา้กบัคอมพวิเตอร์ 2

ดคํูาแนะนําเหลา่นีสํ้าหรับประเภทหรอืวธิกีารเชือ่มตอ่:

 การเชือ่มตอ่ดว้ยสาย USB
ดทูี ่“การเชือ่มตอ่โดยใช ้USB” ใน หนา้ 23

 การเชือ่มตอ่โดยใช ้LAN แบบไรส้าย
ดทูี ่“การเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi” ใน หนา้ 23

 การเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้)
ดทูี ่“การเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 28

 การเชือ่มตอ่โดยใชส้าย LAN (QL-820NWB เทา่นัน้)
ดทูี ่“การเชือ่มตอ่โดยใชส้าย LAN (QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 28

การเชือ่มตอ่โดยใช ้USB 2

a กอ่นการเชือ่มตอ่สาย USB ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู่

b เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์

c เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัพอรต์ USB บนคอมพวิเตอร์

d เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

การเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi 2

วธิกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi มดีังตอ่ไปนี:้

Wireless Direct
 โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน
 โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน + Wireless Direct
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wireless Direct 2

Wireless Direct ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นทีโ่ดยตรง โดยไมต่อ้งใชจ้ดุการเขา้
ถงึ Wi-Fi/เราเตอร ์เนือ่งจากเครือ่งพมิพทํ์าหนา้ทีเ่ป็นจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi

a ยนืยันการตัง้คา่ Wireless Direct ของเครือ่งพมิพ์

 การใชเ้ครือ่งพมิพ ์(QL-820NWB เทา่นัน้)

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
ตัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด]

2 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
3 กดปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ประเภทเครอืขา่ย] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
4 เลอืก [Direct Mode] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] ไอคอน Wireless Direct จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
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 สําหรับ Windows

เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอร ์และ
คลกิ [การต ัง้คา่การสือ่สาร] เลอืก [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] หรอื [Wireless Direct] 
สําหรับ [อนิเทอรเ์ฟซทีเ่ลอืก] ใน [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในแท็บ [ท ัว่ไป] แลว้ยนืยนัแท็บ [Wireless 
Direct]
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40

 สําหรับ Mac

เริม่ตน้ใชง้าน Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ บนคอมพวิเตอรข์องคณุ แลว้เลอืก 
[On] (เปิด) สําหรับ [Wireless Direct] ในแท็บ [Wireless LAN] (LAN แบบไรส้าย)

b ใชค้อมพวิเตอรข์องคณุเพือ่เลอืก SSID ของเครือ่งพมิพข์องคณุ (“DIRECT-*****_QL-810W” หรอื “DIRECT-
*****_QL-820NWB” โดยที ่***** คอืตัวเลขหา้ตวัสดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑ)์ หากกําหนดเอา
ไว ้ใหป้้อนรหัสผา่น (810*****/820***** โดยที ่***** เป็นตัวเลขหา้หลักสดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของ
ผลติภัณฑ)์

หมายเหตุ
• คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่งพมิพไ์ด ้โดยใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่ไรส้าย” ใน หนา้ 46

• เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพย์งัชว่ยใหค้ณุสามารถทําการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เครอืขา่ยไปยงัเครือ่งพมิพห์ลาย
ตวัไดด้ว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การนําการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพห์ลาย ๆ  เครือ่ง” ใน หนา้ 50

• คณุสามารถหาฉลากหมายเลขเครือ่งไดใ้นชอ่งใสม่ว้น DK ของเครือ่งพมิพ์

• คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบนคอมพวิเตอรข์องคณุผา่น Wi-Fi ไดใ้นขณะทีก่ําลังใชง้าน Wireless Direct อยู่

• สามารถป้อน SSID โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดด้ว้ย เลอืก SSID จากรายการทีแ่สดง หรอืกดปุ่ ม [▼] เพือ่
เลอืก [โหมด Direct แบบกําหนดเอง] แลว้ป้อน SSID กบัรหัสผา่น กดปุ่ มยกเลกิหลาย ๆ  ครัง้เพือ่กลบัสูห่นา้จอกอ่นหนา้

โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน 2

โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานชว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอรผ์า่นจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอร์

 กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่

อนัดับแรก คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพเ์พือ่สือ่สารกบัจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอรข์องคณุ 
หลังจากกําหนดคา่เครือ่งพมิพแ์ลว้ คอมพวิเตอรต์า่ง ๆ บนเครอืขา่ยของคณุจะสามารถเขา้ถงึเครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
• เพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัเครอืขา่ยของคณุ เราแนะนําใหค้ณุตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุกอ่นการตดิตัง้ คณุตอ้งยนืยัน
การตัง้คา่ Wi-Fi ของคณุกอ่นทีค่ณุจะดําเนนิการตดิตัง้นี้

• เมือ่ตอ้งการกําหนดคา่ Wi-Fi อกีครัง้ หรอืถา้ไมท่ราบสถานะของการเชือ่มตอ่ Wi-Fi สําหรับเครือ่งพมิพข์องคณุ 
ใหร้เีซต็ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพ์

สําหรบั QL-810W

1 กดคา้งปุ่ มเปิด/ปิด ( ) เพือ่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ มตัด ( ) กบัปุ่ มเปิด/ปิด ( ) คา้งไวป้ระมาณหนึง่วนิาท ีไฟ LED แสดงสถานะจะเริม่ตน้กะพรบิเป็นสเีขยีว

3 ไฟ LED แสดงสถานะสอ่งสวา่งเป็นสสีม้ ไฟ Editor Lite LED กะพรบิเป็นสเีขยีว และไฟ Wi-Fi LED กะพรบิเป็นสี
น้ําเงนิ ในขณะกดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) ใหก้ดปุ่ มตดั ( ) หนึง่ครัง้ แลว้ไฟ LED แสดงสถานะจะสอ่งสวา่งเป็นสสีม้
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4 ปลอ่ยปุ่ มเปิด/ปิด ( ) จากนัน้ไฟ LED แสดงสถานะสอ่งสวา่งเป็นสสีม้ ไฟ Editor Lite LED กะพรบิเป็นสเีขยีว และ
ไฟ Wi-Fi LED กะพรบิเป็นสน้ํีาเงนิ การตัง้คา่ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพร์เีซต็แลว้

สําหรบั QL-820NWB

เลอืก [ตัง้คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยใหม]่ จากเมนู

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD” ใน หนา้ 12

หมายเหตุ
• เราแนะนําใหจ้ดบนัทกึ SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และรหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของเครอืขา่ยแบบไรส้ายไวล้ว่งหนา้

• เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุในการพมิพเ์อกสารทกุวนัตามปกต ิใหใ้ชเ้ครือ่งพมิพใ์หอ้ยูใ่กลก้บัจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/
เราเตอร ์ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยจัดใหม้สี ิง่กดีขวางนอ้ยทีส่ดุ การมวีัตถขุนาดใหญแ่ละผนังขวางกัน้ระหวา่ง
อปุกรณ์สองตวั รวมถงึการรบกวนจากอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ อาจสง่ผลตอ่ความเร็วการสือ่สารหรอืการถา่ยโอน
ขอ้มลูของเอกสารของคณุได ้

 การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอร์

a อนัดับแรก จด SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และ รหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอร ์ของคณุ

b เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

c กําหนดคา่โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานของเครือ่งพมิพ์

 การใชเ้ครือ่งพมิพ ์(QL-820NWB เทา่นัน้)

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
2 กดปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ประเภทเครอืขา่ย] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
3 เลอืก [Infrastructure Mode] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

หมายเหตุ
สามารถป้อน SSID โดยใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD ไดด้ว้ย กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จาก
นัน้กดปุ่ ม [OK] กดปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืก [ตัง้คา่ Infra แบบกําหนดเอง] กดปุ่ มยกเลกิหลาย ๆ ครัง้เพือ่กลบัสูห่นา้จอกอ่น
หนา้

 สําหรับ Windows

1 เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอร ์และคลกิ [การต ัง้คา่การสือ่สาร] เลอืก 
[โครงสรา้งพืน้ฐาน หรอื Ad-hoc] หรอื [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] สําหรับ 
[อนิเทอรเ์ฟซทีเ่ลอืก] ใน [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในแท็บ [ท ัว่ไป] และเลอืก [ระบบพืน้ฐาน] สําหรับ 
[โหมดการสือ่สาร] ใน [การต ัง้คา่ไรส้าย] ในแท็บ [Wireless LAN]

2 กรอก SSID ทีค่ณุจดไว ้หรอืคลกิ [คน้หา] แลว้เลอืก SSID จากรายการทีแ่สดง แลว้กรอกรหัสผา่น 
(คยีเ์ครอืขา่ย) ของจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอร ์ของคณุ

3 คลกิ [ใชง้าน]
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40

 สําหรับ Mac

เริม่ตน้ตัวชว่ยสรา้งการตัง้คา่อปุกรณ์ไรส้ายทีม่ากบัไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์และทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ 
ตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่อปุกรณ์ไรส้ายอยูท่ีโ่ฟลเดอร ์[ยทูลิติ ี]้
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d สําหรบั QL-810W
กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) คา้งไวเ้ป็นเวลาหนึง่วนิาที

สําหรบั QL-820NWB
กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] ตัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด]

e เมือ่มกีารเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่งพมิพก์บัจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอรแ์ลว้ ไฟ Wi-Fi ( ) LED จะเริม่ตน้กะพรบิ
เป็นสน้ํีาเงนิ (QL-810W) หรอืม ี[เชือ่มตอ่แลว้!] ปรากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD (QL-820NWB) 
คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เคลือ่นทีซ่ ึง่อยูบ่นเครอืขา่ยเดยีวกนักบัเครือ่งพมิพจ์ะสามารถเขา้ถงึเครือ่งพมิพไ์ด ้

หมายเหตุ
หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ยอืน่ ๆ ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37

โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน + Wireless Direct 2

โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานและ Wireless Direct สามารถใชพ้รอ้มกนัได ้

a ตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ป็นโหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน/โหมด Direct

 การใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุ

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

2 กดปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ประเภทเครอืขา่ย] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

3 เลอืก [Infra/Direct Mode] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

 สําหรับคอมพวิเตอร์

1 เริม่ใชง้านเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอร ์และคลกิปุ่ ม [การต ัง้คา่การสือ่สาร]

2 เลอืก [โครงสรา้งพืน้ฐานและ WirelessDirect] สําหรับ [อนิเทอรเ์ฟซทีเ่ลอืก] ในแท็บ [ท ัว่ไป] 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การสือ่สาร ดทูี ่“แท็บท่ัวไป” ใน หนา้ 44

b สําหรับ QL-820NWB กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
ตัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด]

สําหรับ QL-810W กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) คา้งไว ้

c หากตอ้งการใชค้อมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นทีเ่พือ่เลอืก SSID ของเครือ่งพมิพ ์ดขูัน้ตอน b ของ “Wireless 
Direct” ใน หนา้ 23
เพือ่กําหนดคา่โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานของเครือ่งพมิพ ์ดขูัน้ตอน c ของ “การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัจดุการเขา้
ถงึ Wi-Fi/เราเตอร”์ ใน หนา้ 25
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WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 2

หากจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอร ์ของคณุสนับสนุน WPS จะชว่ยใหส้ามารถทําการตัง้คา่และเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

a อนัดับแรกตรวจสอบวา่จดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอรข์องคณุมสีญัลกัษณ์ WPS

b วางเครือ่งพมิพข์องคณุไวใ้นชว่งสญัญาณของจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอร ์ชว่งสญัญาณอาจมรีะยะแตกตา่งกนัไป
ตามสภาพแวดลอ้มของคณุ ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ Wi-Fi/เราเตอรข์องคณุ

c บนเครือ่งพมิพ:์

 สําหรบั QL-810W

กดปุ่ ม WPS คา้งไวเ้ป็นเวลาหนึง่วนิาที
เมือ่เชือ่มตอ่ไดแ้ลว้ ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ( ) สน้ํีาเงนิจะตดิขึน้ 

 สําหรบั QL-820NWB

a) กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
b) กดปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [กดปุ่ ม WPS] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

เมือ่เชือ่มตอ่สําเร็จแลว้ ไอคอน WLAN จะปรากฏขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เคลือ่นทีซ่ ึง่อยูบ่นเครอืขา่ยเดยีวกนักบัเครือ่งพมิพจ์ะสามารถเขา้ถงึเครือ่งพมิพไ์ด ้

• เครือ่งพมิพจ์ะพยายามเชือ่มตอ่โดยใช ้WPS ประมาณสองนาท ีหากมกีารกดปุ่ ม WPS (QL-810W) หรอืปุ่ ม [OK] 
(QL-820NWB) ในเวลานัน้ เครือ่งพมิพจ์ะยังคงพยายามทําการเชือ่มตอ่ตอ่ไปอกีสองนาที

• คณุยังสามารถกําหนดคา่นีไ้ดโ้ดยใชร้หัส PIN
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การเชือ่มตอ่โดยใชส้าย LAN (QL-820NWB เทา่น ัน้) 2

หมายเหตุ
เมือ่ตอ้งการใชเ้ลขทีอ่ยูไ่อพแีบบคา่คงทีใ่นการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุกบัการเชือ่มตอ่สาย LAN ใหต้ดิตัง้
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่สาย LAN

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร”์ ใน หนา้ 22

a หากไมไ่ดปิ้ดการใชง้านระบบ LAN แบบไรส้ายจะไมส่ามารถใชร้ะบบ LAN แบบใชส้าย ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพปิ์ดการใชง้านระบบ LAN แบบไรส้ายกอ่นเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัระบบ LAN แบบใชส้าย

b ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพก์อ่นเชือ่มตอ่สาย LAN

c เชือ่มตอ่สาย LAN เขา้กบัพอรต์ LAN ทีด่า้นหลังของเครือ่งพมิพ์

d เชือ่มตอ่สาย LAN เขา้กบัพอรต์ LAN ทีใ่ชง้านอยูบ่นเครอืขา่ยนัน้

e เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
การตัง้คา่การสือ่สารของเครือ่งพมิพส์ามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยใช ้[การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การสือ่สาร ดทูี ่“แท็บท่ัวไป” ใน หนา้ 44

สายเครอืขา่ย 2

ใชส้ายเกลยีวคูแ่บบตรงประเภทที ่5 (หรอืสงูกวา่) สําหรับ 10BASE-T หรอืเครอืขา่ย Fast Ethernet 100BASE-TX

หมายเหตุ
อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑน์ีเ้ขา้กบัระบบเชือ่มตอ่ LAN ทีม่แีรงดันไฟฟ้าสงูเกนิไป

การเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่น ัน้) 2

สิง่สําคญั
เพือ่ใหเ้ครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรห์รอือะแดปเตอรท์ีม่บีลทูธูของคณุสือ่สารกนัได ้คณุตอ้งจับคูเ่ครือ่งพมิพก์บั
คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอืกอ่นโดยใชซ้อฟตแ์วรก์ารจัดการบลทูธูในคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอืของคณุ

a กดปุ่ ม Menu (เมนู)

b กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกเมนู [บลทูธู]

c กดปุ่ ม [OK]

d กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืก [บลทูธู (เปิด/ปิด)] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืก [เปิด] 
จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

e ใชซ้อฟตแ์วรก์ารจัดการบลทูธูของคณุเพือ่คน้หาเครือ่งพมิพ ์ตอนนีก้ารสือ่สารดว้ยบลทูธูพรอ้มใชง้านแลว้
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การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพฉ์ลากกบัสแกนเนอรบ์ารโ์คด้โดยใช้
บลทูธู (QL-820NWB เทา่น ัน้) 2

คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพไ์ปยังสแกนเนอรบ์ารโ์คด้โดยการใชอ้นิเทอรเ์ฟซบลทูธู

หมายเหตุ
• ปฏบิัตติามคําแนะนําของผูผ้ลติอปุกรณ์ทีม่บีลทูธูของคณุ เชน่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้ และตดิตัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ี่
จําเป็นใด ๆ

• การตัง้คา่การเชือ่มตอ่บลทูธูถกูบันทกึไวแ้มว้า่จะหลังจากเครือ่งพมิพปิ์ดแลว้ก็ตาม

 การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพไ์ปยังสแกนเนอรบ์ารโ์คด้โดยใชบ้ลทูธู

เมือ่ตอ้งการพมิพบ์ารโ์คด้โดยใชก้ารเชือ่มตอ่แบบบลทูธู คณุตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอ่ไปนี:้

ทันททีีก่ารเชือ่มตอ่เกดิขึน้เครือ่งพมิพจ์ะยังคงเชือ่มตอ่จนกวา่จะปิด เพือ่ป้องกนัการเชือ่มตอ่ไปยังอปุกรณ์อืน่

a กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [บลทูธู] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
ตัง้คา่ [บลทูธู (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด]

สําหรับบลทูธูเวอรช์นั 2.0 หรอืกอ่นหนา้นัน้

b ตรวจสอบรหัส PIN ในแท็บ Bluetooth ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์แลว้ป้อน
เขา้ไปในอปุกรณ์บลทูธูปลายทาง

สําหรับบลทูธูเวอรช์นั 2.1 หรอืหลังจากนัน้

b ทําการจบัคูจ่ากอปุกรณ์บลทูธูปลายทาง

c เมือ่กลอ่งทําเครือ่งหมาย [ขอการตัง้คา่การจับคูน่ริภัยแบบงา่ย (SSP) ในระหวา่งการจับคู]่ ไมไ่ดถ้กูเลอืก จะมี
รหัสผา่นบลทูธูสําหรับอปุกรณ์บลทูธู (ปลายทาง) แสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD และเกดิการเชือ่มตอ่
แบบบลทูธูขึน้

เมือ่กลอ่งทําเครือ่งหมาย [ขอการตัง้คา่การจบัคูน่ริภัยแบบงา่ย (SSP) ในระหวา่งการจบัคู]่ ถกูเลอืก รหัสผา่น
บลทูธูสําหรับอปุกรณ์บลทูธู (ปลายทาง) จะแสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD กดปุ่ ม [OK] บนเครือ่งพมิพ ์
เมือ่รหัสผา่นสําหรับบลทูธูทีแ่สดงไดรั้บการป้อนเขา้ไปในอปุกรณ์บลทูธู (ปลายทาง) 
การเชือ่มตอ่ดว้ยบลทูธูจะเกดิขึน้ 
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การพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์ 2

แอปพลเิคชนัทีใ่ชไ้ด้ 2

มแีอปพลเิคชนัและฟังกช์นัมากมายใหใ้ช ้เพือ่ทีจ่ะใชเ้ครือ่งพมิพไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

คณุตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์เพือ่ทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนั

เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (install.brother) และดาวนโ์หลดตัวตดิตัง้สําหรับแอปพลเิคชนัและไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์

แอปพลเิคชนั Windows Mac คณุลกัษณะ

P-touch Editor r r
ออกแบบฉลากและพมิพฉ์ลากทีก่ําหนดเองไดด้ว้ยเครือ่งมอืวาดใน
ตัว กําหนดตวัอกัษรโดยใชแ้บบอกัษรและรปูแบบตา่ง ๆ รวมถงึ
ภาพกราฟิก และบารโ์คด้ทีนํ่าเขา้

P-touch Transfer Manager r

ชว่ยใหค้ณุถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ ไปยังเครือ่งพมิพแ์ละ
บนัทกึขอ้มลูสาํรองไวใ้นคอมพวิเตอร์

แอปพลเิคชนันีต้ดิตัง้ดว้ย P-touch Editor

P-touch Library r

จัดการและพมิพ ์P-touch Template Editor

คณุสามารถใช ้P-touch Library เพือ่พมิพแ์มแ่บบ

แอปพลเิคชนันีต้ดิตัง้ดว้ย P-touch Editor

P-touch Update Software r r อัปเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์นัลา่สดุ

P-touch Editor Lite LAN r พมิพแ์บบไรส้ายไดเ้ชน่เดยีวกบัแบบทีม่กีารเชือ่มตอ่ดว้ยสาย

เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ ์(Printer Setting Tool) r r ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

ตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่อปุกรณ์
ไรส้าย r

ชว่ยใหค้ณุกําหนดคา่เครือ่งพมิพข์องคณุสําหรับเครอืขา่ย
แบบไรส้าย

BRAdmin Light r
คน้หาเครือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยของคณุ และชว่ยคณุกําหนดคา่
พืน้ฐานจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

BRAdmin Professional r
คน้หาเครือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ยของคณุ และชว่ยคณุกําหนดคา่ขัน้สงู
และอปัเดตจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

ฟงักช์นั Windows Mac คณุลกัษณะ

การพมิพแ์บบกระจาย r

เมือ่พมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมาก ๆ สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ป
ยังเครือ่งพมิพห์ลายเครือ่งได ้

เนือ่งจากการพมิพเ์กดิขึน้พรอ้มกนั เวลาการพมิพท์ัง้หมดจงึลดลง

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพแ์บบกระจาย (Windows เทา่
นัน้)” ใน หนา้ 92

http://install.brother
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2

การสรา้งฉลากจากคอมพวิเตอรข์องคณุ 2

มหีลายวธิใีนการพมิพด์ว้ยเครือ่งพมิพเ์ครือ่งนี้

ตอ่ไปนีจ้ะอธบิายถงึกระบวนการสําหรับการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้P-touch Editor

a เริม่ใชง้าน P-touch Editor จากนัน้เปิดเอกสารทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

b สรา้งการออกแบบฉลาก

c ตรวจสอบตวัเลอืกในการตดั

d เลอืก [ไฟล]์ แลว้เลอืก [พมิพ]์ จากแถบเมนู หรอืโดยการคลกิทีไ่อคอน [พมิพ]์

ตวัเลอืกในการตดั 2

ตัวเลอืกในการตัดใหค้ณุระบไุดว้า่ แตล่ะรายการจะถกูป้อนและตัดอยา่งไรเมือ่พมิพ ์ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์เพือ่ทีจ่ะเลอืก
ตัวเลอืกในการตัดเมือ่ทําการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

ตารางตวัเลอืกในการตดัฉลาก

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัเมือ่ส ิน้สดุ รปูภาพ

ไมม่ี มี

ไมม่ี ไมม่ี

มี ใชห่รอืไม่

ABCABC

ABCABC

ABC
ABC
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2

การตดิฉลาก 2

a ลอกสว่นหลังฉลากออก

b วางตําแหน่งฉลาก และกดใหแ้น่นจากบนไปลา่งดว้ยนิว้ของคณุเพือ่ตดิฉลาก

หมายเหตุ
ฉลากอาจจะยากตอ่การตดิลงบนพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืไมเ่รยีบ ฉลากอาจจะหลดุออกไดง้า่ยจากพืน้ผวิเหลา่นี้
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3

3

การตดิต ัง้แอปพลเิคชนัสําหรบัการใชก้บัอปุกรณ์เคลือ่นที่ 3

บราเดอรม์แีอปพลเิคชนัมากมายสําหรับใชก้บัเครือ่งพมิพ ์รวมทัง้แอปพลเิคชนัทีใ่หค้ณุพมิพโ์ดยตรงจาก iPhone, iPad, 
และ iPod touch ของ Apple หรอืสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตทีใ่ช ้Android™ และแอปพลเิคชนัทีใ่หค้ณุถา่ยโอน
ขอ้มลู เชน่ แมแ่บบ สญัลักษณ์ และฐานขอ้มลู ทีส่รา้งขึน้โดยใชค้อมพวิเตอรไ์ปยังเครือ่งพมิพใ์นแบบไรส้าย

แอปพลเิคชนัทีใ่ชไ้ด้ 3

แอปพลเิคชนัฟรขีองบราเดอรต์อ่ไปนีส้ามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก App Store หรอื Google Play™:

หมายเหตุ
คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละอปุกรณ์เคลือ่นที ่Android ของคณุโดยใชส้าย USB แบบ OTG ได ้(มจํีาหน่าย
ตามรา้นคา้ท่ัวไป)

การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพฉ์ลากกบัอปุกรณ์เคลือ่นที่ 3

a ยนืยันการตัง้คา่ Wireless Direct ของเครือ่งพมิพ ์จากนัน้เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพไ์ปยังคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB

 การใชเ้ครือ่งพมิพ ์(QL-820NWB เทา่นัน้)

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
ตัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด]

2 กดปุ่ ม Menu (เมนู), [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

3 กดปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ประเภทเครอืขา่ย] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

4 เลอืก [Direct Mode] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] ไอคอน Wireless Direct จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

 สําหรับ Windows

เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอร ์
และคลกิ [การต ัง้คา่การสือ่สาร] เลอืก [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] หรอื [Wireless Direct] 
สําหรับ [อนิเทอรเ์ฟซทีเ่ลอืก] ใน [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในแท็บ [ท ัว่ไป] แลว้ยนืยนัแท็บ 
[Wireless Direct]

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การสือ่สาร ไดท้ี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40

 สําหรับ Mac
a) ใชง้าน Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
b) คลกิแท็บ [Wireless LAN] (LAN ไรส้าย)
c) ยนืยันวา่ [Wireless Direct] ถกูตัง้คา่เป็น [On] (เปิด)

การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นที่ 3

แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ

Brother iPrint&Label สรา้งและพมิพฉ์ลากโดยการใชแ้มแ่บบบนสมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์
เคลือ่นทีอ่ืน่ ๆ ไปทีเ่ครือ่งพมิพข์องคณุโดยตรง

Mobile Transfer Express
ใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นทีเ่พือ่ดาวนโ์หลดฐานขอ้มลูและขอ้มลูฉลาก ซึง่สรา้งบน
คอมพวิเตอรโ์ดยใช ้P-touch Editor และบนัทกึบนบรกิารคลาวดแ์ละสง่ไปยัง
เครือ่งพมิพข์องคณุ
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b สําหรบั QL-810W
กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) บนเครือ่งพมิพค์า้งไวห้นึง่วนิาทเีพือ่ เปิดฟังกช์นั Wi-Fi ไฟ LED แสดงสถานะ Wi-Fi ( ) จะเริม่
กะพรบิเป็นสน้ํีาเงนิทกุ ๆ สามวนิาที
สําหรบั QL-820NWB
กดปุ่ ม Menu (เมนู) และ [▼] เพือ่เลอืกเมนู [WLAN] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]
ตัง้คา่ [WLAN (เปิด/ปิด)] เป็น [เปิด] เพือ่เปิดใชง้านฟังกช์นั Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi ( ) จะปรากฏบนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD

c ในหนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi บนอปุกรณ์เคลือ่นที ่เลอืก SSID ของเครือ่งพมิพแ์ละป้อนรหัสผา่น

หมายเหตุ
• SSID และรหัสผา่นคา่เริม่ตน้จากโรงงานมดีงันี:้

SSID: “DIRECT-*****_QL-810W” หรอื “DIRECT-*****_QL-820NWB” โดยที ่***** เป็นตวัเลขหา้หลัก
สดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑ์
(คณุสามารถหาฉลากหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑไ์ดใ้นชอ่งใสม่ว้น DK ของเครือ่งพมิพ)์
รหัสผา่น: 810*****/820***** โดยที ่***** เป็นตัวเลขหา้หลกัสดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑ์

• คณุสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัอปุกรณ์เคลือ่นทีใ่นโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานผา่นจดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอร์
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การพมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นที่ 3

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ลว้
เริม่ตน้ใชง้านแอปพลเิคชนัการพมิพเ์คลือ่นทีบ่นอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ
ดทูี ่“การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพฉ์ลากกบัอปุกรณ์เคลือ่นที”่ ใน หนา้ 33

b เลอืกแมแ่บบหรอืรปูแบบของฉลาก
คณุยังสามารถเลอืกฉลากหรอืรปูภาพทีอ่อกแบบไวแ้ลว้ และสัง่พมิพก์็ได ้

c แตะ [พมิพ]์ ในเมนูแอปพลเิคชนั

ตวัเลอืกในการตดั 3

ดทูี ่“ตวัเลอืกในการตดั” ใน หนา้ 31

การใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นทีใ่นการพมิพแ์มแ่บบทีส่รา้งขึน้ในคอมพวิเตอร ์ 3

คณุสามารถใช ้P-touch Transfer Manager เพือ่บนัทกึขอ้มลูแมแ่บบซึง่ไดส้รา้งขึน้โดยใช ้P-touch Editor ใน
รปูแบบ BLF หรอื PDZ จากนัน้คณุสามารถใช ้Mobile Transfer Express เพือ่ทีจ่ะสง่ไฟลท์ีไ่ดบ้ันทกึไวจ้ากอปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุไปยังเครือ่งพมิพแ์ละพมิพไ์ฟล์

a บันทกึขอ้มลูแมแ่บบในรปูแบบ BLF หรอื PDZ โดยใช ้P-touch Transfer Manager
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การสรา้งไฟลถ์า่ยโอนและไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน” ใน หนา้ 128

b ใชห้นึง่ในวธิดีังตอ่ไปนีเ้พือ่ทีจ่ะใชไ้ฟล ์.blf หรอื .pdz กบัอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

 บันทกึไฟลโ์ดยการใชบ้รกิารจัดเก็บขอ้มลูแบบคลาวด ์แลว้จงึใชฟั้งกช์นัการแชรข์องระบบปฏบิตักิารของอปุกรณ์
เคลือ่นทีเ่พือ่ทีจ่ะแชรไ์ฟล์

 สง่ไฟลเ์ป็นเอกสารแนบในอเีมลจากเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ปยังอปุกรณ์เคลือ่นที ่แลว้จงึบันทกึไฟลล์งในอปุกรณ์
เคลือ่นที่

c เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพไ์ปยังอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ แลว้จงึเริม่ตน้ Mobile Transfer Express
ขอ้มลูแมแ่บบจะปรากฏขึน้

d เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการจะพมิพ ์แลว้จงึถา่ยโอนแมแ่บบไปยังเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
เพือ่ดาวนโ์หลดไฟลจ์ากบรกิารจัดเก็บขอ้มลูแบบคลาวดไ์ปยังอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ คณุตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุโดยใชโ้หมดโครงสรา้งพืน้ฐาน ดังนัน้ หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุไปยังเครือ่งพมิพ์
ดว้ย โดยใชโ้หมดโครงสรา้งพืน้ฐาน คณุสามารถถา่ยโอนไฟลท์ีไ่ดด้าวนโ์หลดอยา่งรวดเร็ว (ไฟล ์.blf เทา่นัน้)

e ใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้หรอืหนา้จอแสดงผลแบบ LCD (QL-820NWB เทา่นัน้) เพือ่เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการพมิพ์
จากไฟลท์ีถ่า่ยโอนแลว้พมิพ์
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3

การตดิฉลาก 3

a ลอกสว่นหลังฉลากออก

b วางตําแหน่งฉลาก และกดใหแ้น่นจากบนไปลา่งดว้ยนิว้ของคณุเพือ่ตดิฉลาก

หมายเหตุ
ฉลากอาจจะยากตอ่การตดิลงบนพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืไมเ่รยีบ ฉลากอาจจะหลดุออกไดง้า่ยจากพืน้ผวิเหลา่นี้
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เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพส์ําหรบั Windows 4

ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่ระบกุารตัง้คา่การสือ่สารของเครือ่งพมิพ ์การตัง้คา่อปุกรณ์ และการตัง้คา่ P-touch 
Template จากคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows

หมายเหตุ
• เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ะตดิตัง้โดยอตัโนมัตเิมือ่คณุใชต้ัวตดิตัง้เริม่ตน้เพือ่ตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่ง
พมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร”์ ใน หนา้ 22

• “เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ในภาษาองักฤษคอื “Printer Setting Tool” ทีเ่มนู [แผงควบคมุ] และไอคอน
ชอรต์คัท

สิง่สําคญั
เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์ชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรท์ีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้

กอ่นการใชง้านเครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 4

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแดปเตอร ์AC ตอ่เขา้กบัเครือ่งพมิพแ์ละเสยีบเตา้รับไฟฟ้าแลว้ หรอืไดต้ดิตัง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มแลว้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้อยา่งถกูตอ้ง และคณุสามารถพมิพอ์อกมาได ้

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 4
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การใชเ้ครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพส์ําหรบั Windows 4

a เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่เขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

คลกิ เร ิม่ตน้ > โปรแกรมท ัง้หมด > Brother> Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool 
(เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

ในหนา้จอแอป คลกิที ่Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ 

 สําหรบั Windows 10:

คลกิ เร ิม่ตน้ > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ)์ 

หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้มา

1 เครือ่งพมิพ์
แสดงรายการเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

2 การต ัง้คา่การสือ่สาร
ระบกุารตัง้คา่การสือ่สารผา่น wired LAN (QL-820NWB เทา่นัน้) LAN แบบไรส้ายและบลทูธู (QL-820NWB 
เทา่นัน้)

3 การต ัง้คา่อปุกรณ์
ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพ ์เชน่ การตัง้คา่พลงังาน และการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

4 การต ัง้คา่ P-touch Template
ระบกุารตัง้คา่ P-touch Template
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั P-touch Template สามารถดาวนโ์หลด “P-touchTemplate Manual/Raster 
Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) จาก
เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

5 ออก
ปิดหนา้ตา่ง

1

2

3

4

5

http://support.brother.com/
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c ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่ทีป่รากฏถัดจาก [เครือ่งพมิพ]์ หากมเีครือ่งพมิพอ์ืน่ปรากฏ 
ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการในรายการแบบดงึลง

หมายเหตุ
หากมเีครือ่งพมิพเ์พยีงหนึง่เครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่ ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากมเีพยีงเครือ่งพมิพเ์ครือ่งนัน้ทีใ่ชง้านได ้

d เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง แลว้จงึระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่ในกลอ่งโตต้อบ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการตัง้คา่กลอ่งโตต้อบ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40, 
“การตัง้คา่อปุกรณ์สําหรับ Windows” ใน หนา้ 51 หรอื “การตัง้คา่ P-touch Template สําหรับ Windows” 
ใน หนา้ 59

e คลกิ [ใชง้าน] จากนัน้คลกิ [ออก...] เพือ่ใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ์

f คลกิ [ออก] ในหนา้ตา่งหลกัเพือ่เสร็จสิน้การระบกุารตัง้คา่

สิง่สําคญั
ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพ ์“เฉพาะ”เมือ่ เครือ่งพมิพก์ําลงัรองานพมิพถั์ดไปอยู่
เทา่นัน้ เครือ่งพมิพอ์าจทํางานผดิปกต ิหากคณุพยายามตัง้คา่ขณะทีเ่ครือ่งกําลังทํางานอยู่
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การต ัง้คา่การสือ่สารสําหรบั Windows 4

ใช ้[การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่ระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่การสือ่สารของเครือ่งพมิพ์
เมือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB หรอืผา่นการเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้) ไมเ่พยีงแต่
คณุจะสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การสือ่สารไดใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ แตค่ณุยังสามารถใชก้ารตัง้คา่เดยีว
กนักบัเครือ่งพมิพห์ลายเครือ่งไดด้ว้ย

กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ 4

1 ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี้

เมือ่เลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้  จะปรากฏขึน้มาในแท็บ และจะไมส่ามารถกําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
ไดอ้กีตอ่ไป
การตัง้คา่ในแท็บที ่  ปรากฏขึน้จะไมใ่ชก้บัเครือ่งพมิพ ์ถงึแมว้า่จะคลกิที ่[ใชง้าน] แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้จะไมม่ี
การบนัทกึหรอืสง่ออกการตัง้คา่ในแท็บ เมือ่ใชคํ้าสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]
ในการใชง้านการตัง้คา่ไปยังเครือ่งพมิพห์รอืบนัทกึหรอืสง่ออกการตัง้คา่นี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดล้า้งกลอ่งทํา
เครือ่งหมายแลว้

2 รายการ
เมือ่เลอืก [สถานะปจัจบุนั] การตัง้คา่ปัจจบุันจะปรากฏในพืน้ทีแ่สดง/เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
เลอืกรายการสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง

3 แถบเมนู
คําสัง่ตา่ง ๆ จะไดรั้บการจัดหมวดหมูอ่ยูใ่ตเ้มนูแตล่ะรายการ (ไฟล ์เครือ่งมอื และวธิใีช)้ ตามฟังกช์นั

4 เครือ่งพมิพ์
แสดงรายการเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5 ชือ่โหนด
แสดงชือ่โหนด (สามารถเปลีย่นชือ่โหนดได)้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“แถบเมนู” ใน หนา้ 42

6 แท็บการต ัง้คา่
มกีารตัง้คา่ทีส่ามารถระบหุรอืเปลีย่นแปลงได ้

ถา้  ปรากฏขึน้ในแท็บ จะไมใ่ชก้ารตัง้คา่ในแท็บนัน้กบัเครือ่งพมิพ์

7 พืน้ทีก่ารแสดง/เปลีย่นแปลงการต ัง้คา่
แสดงการตัง้คา่ในปัจจบุนัสําหรับรายการทีเ่ลอืก

8 รเีฟรช
อปัเดตการตัง้คา่ทีแ่สดงอยูด่ว้ยขอ้มลูลา่สดุ

9 ออก
ออกจาก [การต ัง้คา่การสือ่สาร] และกลับไปยังหนา้ตา่งหลักสําหรับเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
การตัง้คา่จะไมนํ่าไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพห์ากมกีารคลกิ [ออก] โดยไมม่กีารคลกิปุ่ ม [ใชง้าน] หลังจากเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่

10 ใชง้าน
นําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ ใหเ้ลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] จากรายการแบบดงึลง สามารถนําไฟลคํ์าสัง่
ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ในเครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่(QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 86

สิง่สําคญั
การคลกิที ่[ใชง้าน] จะนําการตัง้คา่ทัง้หมดในแท็บทัง้หมดไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี]้ การตัง้คา่ในแท็บนัน้จะไมถ่กูใชง้าน
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แถบเมนู 4

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการอธบิายเกีย่วกบัรายการเมนูในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• ใชก้ารต ัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ์
นําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

• บนัทกึการต ัง้คา่ในไฟลค์าํส ัง่
บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ นามสกลุของไฟลค์อื .bin
สามารถนําไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ในเครือ่งพมิพ ์สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่(QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 86

หมายเหตุ
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี]้ การตัง้คา่ในแท็บนัน้จะไมถ่กูบนัทกึ

สิง่สําคญั
• ขอ้มลูดังตอ่ไปนีจ้ะไมถ่กูบนัทกึในไฟลคํ์าสัง่:

• ชือ่โหนด
• เลขทีอ่ยูไ่อพ ีซบัเน็ตมาสก ์และคา่เกตเวยเ์ริม่ตน้ (เมือ่เลขทีอ่ยูไ่อพถีกูตัง้คา่เป็น [คงที]่)

• คําสัง่การตัง้คา่การสือ่สารทีถ่กูบันทกึอนุญาตใหค้ณุนําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ทา่นัน้ ในการใชก้ารตัง้คา่
กบัเครือ่งพมิพโ์ดยใชไ้ฟลคํ์าสัง่นี ้ใหใ้ชโ้หมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

• ไฟลคํ์าสัง่ทีถ่กูบนัทกึมคียีก์ารพสิจูนต์วัจรงิและรหัสผา่น ใชม้าตรการทีจํ่าเป็นในการปกป้องไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึ เชน่ 
การบนัทกึไฟลใ์นพืน้ทีท่ีผู่ใ้ชง้านอืน่ไมส่ามารถเขา้ถงึได ้

• อยา่สง่ไฟลคํ์าสัง่ไปยังเครือ่งพมิพร์ุน่อืน่

• นําเขา้
 นําเขา้จากการต ัง้คา่ระบบไรส้ายปจัจบุนัของเครือ่งคอมพวิเตอร์
นําเขา้การตัง้คา่จากเครือ่งคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
• เมือ่นําเขา้การตัง้คา่ระบบ Wireless ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์จําเป็นตอ้งใชส้ทิธิผ์ูด้แูลระบบคอมพวิเตอร์
• มเีพยีงการตัง้คา่การพสิจูนต์ัวจรงิเพือ่ความปลอดภัยสว่นบคุคล (ระบบเปิด การตัง้คา่คยีก์ารพสิจูนต์วัจรงิสาธารณะ
และ WPA/WPA2-PSK) เทา่นัน้ทีส่ามารถนําเขา้ได ้ไมส่ามารถนําเขา้การตัง้คา่คยีก์ารพสิจูนต์ัวจรงิเพือ่ความปลอดภัย
ขององคก์ร (เชน่ LEAP และ EAP-FAST) WPA2-PSK (TKIP) และ WPA-PSK (AES) ได ้

• หากคอมพวิเตอรข์องคณุเปิดการใชง้าน LAN แบบไรส้ายการตัง้คา่ไรส้ายแรก (การตัง้คา่สว่นบคุคลเทา่นัน้) ทีต่รวจ
พบจะถกูใชใ้นการนําเขา้ขอ้มลู

• การตัง้คา่ (โหมดการสือ่สาร SSID วธิกีารตรวจสอบตัวตน โหมดการเขา้รหัส คยีก์ารพสิจูนต์วัจรงิ) จาก
แท็บ [Wireless LAN] - แผง [การต ัง้คา่ไรส้าย] เทา่นัน้ทีส่ามารถนําเขา้ได ้
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4

 เลอืกโปรไฟลเ์พือ่นําเขา้
นําเขา้ไฟลส์ง่ออกและนําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
คลกิ [เรยีกด]ู และเลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการนําเขา้ การตัง้คา่ไฟลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏในพืน้ทีแ่สดง/เปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่

หมายเหตุ
• การตัง้คา่ทัง้หมด เชน่ การตัง้คา่ระบบไรส้าย หรอืการตัง้คา่ TCP/IP สามารถนําเขา้ได ้ยกเวน้ชือ่โหนด
• สามารถนําเขา้โปรไฟลท์ีใ่ชก้บัเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกไดเ้ทา่นัน้
• หากตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพขีองโปรไฟลท์ีนํ่าเขา้เป็น [คงที]่ ใหเ้ปลีย่นเลขทีอ่ยูไ่อพขีองไฟลท์ีนํ่าเขา้ ตามความจําเป็น 
เพือ่ไมใ่หซ้ํ้ากบัเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งพมิพท์ีก่ําหนดคา่อยูแ่ลว้ในเครอืขา่ย

• สง่ออก
บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล์
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี]้ การตัง้คา่ในแท็บนัน้จะไมถ่กูบนัทกึ 

สิง่สําคญั
ไฟลท์ีส่ง่ออกนัน้ไมไ่ดเ้ขา้รหัส

• รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากทีใ่ชก้ารต ัง้คา่ใหม่
ถา้เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้เครือ่งพมิพจ์ะรสีตารท์โดยอตัโนมัตหิลังจากนําการตัง้คา่การสือ่สารไปใชแ้ลว้
หากลา้งกลอ่งทําเครือ่งหมายนี้ คณุตอ้งรสีตารท์เครือ่งพมิพด์ว้ยตนเอง

หมายเหตุ
เมือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพห์ลาย ๆ เครือ่ง คณุจะสามารถลดเวลาทีต่อ้งใชใ้นการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ไดโ้ดย
ลา้งกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้ในกรณีนี ้เราขอแนะนําใหเ้ลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนีเ้มือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพเ์ครือ่ง
แรก เพือ่ใหค้ณุสามารถตรวจสอบไดว้า่ การตัง้คา่ในแตล่ะรายการนัน้ดําเนนิการไดต้ามวัตถปุระสงคท์ีต่อ้งการ

• ตรวจหาเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัแิละใชก้ารต ัง้คา่ปจัจบุนั
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้และเครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรเ์ครือ่งพมิพจ์ะถกูตรวจพบโดย
อตัโนมัต ิและการตัง้คา่ปัจจบุันเครือ่งพมิพจ์ะแสดงบนแผง [สถานะปจัจบุนั]

หมายเหตุ
หากรุน่ของเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู ่ตา่งจากเครือ่งพมิพท์ีแ่สดงในรายการแบบดงึลงของ [เครือ่งพมิพ]์ การตัง้คา่ที่
มอียูใ่นทกุแท็บจะเปลีย่นเพือ่ใหต้รงกบัเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

• เปลีย่นชือ่ Node/ชือ่อปุกรณ์ Bluetooth
ใหต้ัง้ชือ่โหนดใหม่

• รเีซ็ตเป็นการต ัง้คา่การสือ่สารเร ิม่ตน้
กลับไปยังการตัง้คา่การสือ่สารทีต่ัง้มาจากโรงงาน

• แสดงหนา้จอชว่ยเหลอื
แสดงหัวขอ้ชว่ยเหลอื
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แท็บท ัว่ไป 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บท่ัวไปในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

การต ัง้คา่การสือ่สาร 4

• การต ัง้คา่เครอืขา่ยเมือ่เปิดเครือ่ง
ระบสุภาวะสําหรับการเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi เมือ่เปิดเครือ่งพมิพ์
QL-810W: เลอืก [เปิดตามคา่เร ิม่ตน้] [ปิดตามคา่เร ิม่ตน้] หรอื [รกัษาสถานะปจัจบุนั]
QL-820NWB: เลอืก [LAN แบบไรส้ายตามคา่เร ิม่ตน้], [LAN แบบมสีายตามคา่เร ิม่ตน้] หรอื [รกัษาสถานะ
ปจัจบุนั]

• อนิเทอรเ์ฟซทีเ่ลอืก
เลอืก [โครงสรา้งพืน้ฐาน หรอื Ad-hoc], [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] หรอื [Wireless Direct]

• เปิด Bluetooth เมือ่เปิดเครือ่ง (QL-820NWB เทา่น ัน้)
ระบสุภาวะสําหรับการเชือ่มตอ่ผา่นบลทูธูเมือ่เปิดเครือ่งพมิพ์
เลอืก [เปิดตามคา่เร ิม่ตน้] [ปิดตามคา่เร ิม่ตน้] หรอื [รกัษาสถานะปจัจบุนั]

IPv6 4

• การใชง้าน IPv6
เลอืก [เปิดใชง้าน] หรอื [ปิดการใชง้าน]

• ใหค้วามสําคญัตอ่แอดเดรส IPv6
เลอืกเพือ่ใหลํ้าดบัความสําคญัตอ่ IPv6 แอดเดรสกอ่น

Remote Update (QL-820NWB เทา่น ัน้) 4

อปัเดตจากระยะไกลเป็นคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพท์ีเ่ปิดใชง้านการอปัเดตแบบกึง่อตัโนมัตขิองการตัง้คา่ของเครือ่งพมิพ์
ดว้ยการเชือ่มตอ่เขา้กบัเซริฟ์เวอร ์FTP ทีบ่ันทกึไฟลอ์ปัเดตเอาไว ้

• IP Address ของเซริฟ์เวอร ์FTP
ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอร ์FTP

• พอรต์
ระบหุมายเลขพอรต์ทีใ่ชเ้พือ่เขา้ถงึเซริฟ์เวอร ์FTP

• โหมด PASV
เปิดหรอืปิดโหมด PASV

• ชือ่ผูใ้ช้
ป้อนชือ่ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิใ์นการเขา้สูร่ะบบเซริฟ์เวอร ์FTP

• รหสัผา่น
ป้อนรหัสผา่นทีเ่ชือ่มโยงกบัชือ่ผูใ้ชท้ีค่ณุป้อนในฟิลดช์ือ่ผูใ้ช ้

• แสดงคยีแ์ละรหสัผา่นบนหนา้จอ
• พาธ
ป้อนพาธไปยังโฟลเดอรใ์นเซริฟ์เวอร ์FTP ทีค่ณุตอ้งการดาวนโ์หลดไฟลอ์ปัเดต

• การต ัง้คา่ชือ่ไฟล์
ระบชุือ่ไฟลอ์ปัเดตในเซริฟ์เวอร ์FTP
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บนัทกึการใชง้าน (QL-820NWB เทา่น ัน้) 4

• สถานทีเ่ก็บบนัทกึการใชง้าน
เลอืกวา่จะสง่ออกบนัทกึการใชง้านการอปัเดตไปยังเซริฟ์เวอร ์FTP หรอืไม่

• พาธสถานทีเ่ก็บบนัทกึการใชง้านของเซริฟ์เวอร ์FTP
ป้อนพาธไปยังโฟลเดอรใ์นเซริฟ์เวอร ์FTP ทีค่ณุตอ้งการสง่ออกขอ้มลูบนัทกึการใชง้าน
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แท็บ Wired LAN (QL-820NWB เทา่น ัน้)/Wireless LAN 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Wired LAN (QL-820NWB เทา่นัน้) และแท็บ Wireless ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

TCP/IP (Wired/Wireless) 4

• วธิกีารบูท๊
เลอืก [อตัโนมตั]ิ, [BOOTP], [DHCP], [RARP] หรอื [คงที]่

• เลขทีอ่ยูไ่อพ/ีซบัเน็ตมาสก/์เกตเวย์
ระบคุา่ตา่ง ๆ ในเครอืขา่ย
คณุสามารถป้อนการตัง้คา่เหลา่นี้เมือ่ตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพเีป็น [คงที]่ เทา่นัน้

• วธิกีารเซริฟ์เวอร ์DNS
เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [คงที]่ 

• เลขทีอ่ยูไ่อพเีซริฟ์เวอร ์DNS หลกั/เลขทีอ่ยูไ่อพเีซริฟ์เวอร ์DNS รอง
คณุสามารถป้อนการตัง้คา่เหลา่นี้เมือ่ตัง้คา่เซริฟ์เวอร ์DNS เป็น [คงที]่ เทา่นัน้

IPv6 4

• IPv6 แอดเดรสคงที่
ระบ ุIPv6 แอดเดรสถาวร

• เปิดใชง้านแอดเดรสนี้
เปิดการใชง้าน IPv6 แอดเดรสคงทีท่ีร่ะบุ

• IPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั/IPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS รอง
ระบ ุIPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS

• รายการ IPv6 แอดเดรส
แสดงรายการของ IPv6 แอดเดรส

การต ัง้คา่ไรส้าย 4

• โหมดการสือ่สาร
เลอืก [ระบบพืน้ฐาน] หรอื [Ad-hoc]

• SSID(ชือ่เครอืขา่ย)
การคลกิ [คน้หา] จะแสดงการเลอืก SSID ทีม่ใีนกลอ่งโตต้อบแยกตา่งหาก

• ชอ่งทาง
แสดงรายการชอ่งทางทีม่ี

หมายเหตุ
การตัง้คา่นีใ้ชไ้ดสํ้าหรับโหมด Ad-Hoc เทา่นัน้

• วธิกีารตรวจสอบตวัตน/โหมดการเขา้รหสั 
โหมดการเขา้รหัสทีส่นับสนุนสําหรับวธิกีารตรวจสอบตวัตนแสดงใน “โหมดการสือ่สารและวธิกีารตรวจสอบ
ตัวตน/โหมดการเขา้รหัส” ใน หนา้ 47 

• WEP คยี ์
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่เมือ่เลอืก WEP เป็นโหมดการเขา้รหัสเทา่นัน้ 

• ชุดรหสัผา่น
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่เมือ่มกีารเลอืก WPA/WPA2-PSK เป็นวธิกีารตรวจสอบตัวตนเทา่นัน้
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• ID ผูใ้ช/้รหสัผา่น 
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่เมือ่มกีารเลอืก LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS หรอื EAP-TLS เป็นวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ
เทา่นัน้ นอกจากนี ้คณุไมจํ่าเป็นตอ้งลงทะเบยีนรหัสผา่นใน EAP-TLS แตต่อ้งมกีารลงทะเบยีนใบรับรองไคลเอ็นต ์เพือ่
ลงทะเบยีนใบรับรอง ใหเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพจ์ากเว็บเบราวเ์ซอร ์จากนัน้ระบใุบรับรอง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการ
ใชง้านเว็บเบราวเ์ซอร ์ดทูี ่“การบรหิารจัดการบนเว็บ” ใน หนา้ 155

• แสดงคยีแ์ละรหสัผา่นบนหนา้จอ
หากมกีารเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้คยีแ์ละรหัสผา่นจะแสดงในรปูแบบขอ้ความธรรมดา (ไมเ่ขา้รหัส)

โหมดการสือ่สารและวธิกีารตรวจสอบตวัตน/โหมดการเขา้รหสั 4

 เมือ่ตัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [Ad-hoc]

 เมือ่ตัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [ระบบพืน้ฐาน]

สิง่สําคญั
การตัง้คา่ความปลอดภัยระดบัสงูกวา่:

เมือ่ดําเนนิการตรวจสอบใบรับรองดว้ยวธิกีารตรวจสอบตวัตน EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS หรอื EAP-TLS จะไม่
สามารถระบใุบรับรองจากเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพไ์ด ้หลังจากกําหนดคา่เครือ่งพมิพใ์หเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
แลว้ ระบใุบรับรองโดยเขา้ถงึเครือ่งพมิพจ์ากเว็บเบราวเ์ซอร์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการใชง้านเว็บเบราวเ์ซอร ์ดทูี ่“การบรหิารจัดการบนเว็บ” ใน หนา้ 155

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ ี/ WEP

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ ี/ WEP

คยีร์ว่ม WEP

WPA/WPA2-PSK TKIP+AES / AES

LEAP CKIP

EAP-FAST/NONE TKIP+AES / AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP+AES / AES

EAP-FAST/GTC TKIP+AES / AES

PEAP/MS-CHAPv2 TKIP+AES / AES

PEAP/GTC TKIP+AES / AES

EAP-TTLS/CHAP TKIP+AES / AES

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP+AES / AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP+AES / AES

EAP-TTLS/PAP TKIP+AES / AES

EAP-TLS TKIP+AES / AES
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แท็บ Wireless Direct 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Wireless Direct ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

การต ัง้คา่ Wireless Direct 4

• การสรา้งคยีเ์ครอืขา่ย/SSID
เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [คงที]่

• SSID(ชือ่เครอืขา่ย)/คยีเ์ครอืขา่ย
ระบ ุSSID (อกัขระ ASCII 25 ตวัหรอืนอ้ยกวา่) และคยีเ์ครอืขา่ย (อกัขระ 63 ตัวหรอืนอ้ยกวา่) ทีค่ณุตอ้งการใชใ้น
โหมด Wireless Direct

หมายเหตุ
การตัง้คา่จากโรงงานสําหรับ SSID และรหัสผา่นเป็นดงัตอ่ไปนี้

SSID: “DIRECT-*****_QL-810W” หรอื “DIRECT-*****_QL-820NWB” โดยที ่“*****” คอืตัวเลข 5 หลัก
สดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑ ์
(คณุสามารถหาฉลากหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑไ์ดใ้นชอ่งใสม่ว้น DK ของเครือ่งพมิพ)์

รหัสผา่น: 810*****/820***** โดยที ่***** เป็นตัวเลขหา้หลกัสดุทา้ยของหมายเลขเครือ่งของผลติภัณฑ์

• ชอ่งทาง
ระบชุอ่งทางทีจ่ะใชสํ้าหรับโหมด Wireless Direct
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แท็บบลทูธู (QL-820NWB เทา่น ัน้) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บบลทูธูในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

การต ัง้คา่ Bluetooth 4

• อปุกรณ์อืน่สามารถตรวจพบได้
ใหเ้ครือ่งพมิพ ์“ถกูคน้พบ” ได ้โดยอปุกรณ์บลทูธูอืน่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [สามารถตรวจพบได]้ [ไมแ่สดงใหอ้ปุกรณ์อืน่เห็น]

• เปลีย่นรหสั PIN
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้คณุสามารถเปลีย่นรหัส PIN ได ้

• รหสั PIN
ระบรุหัส PIN ทีจ่ะใชเ้มือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีส่ามารถใชง้าน Bluetooth 2.0 หรอืเวอรช์นักอ่นนี้ได ้

• แสดงรหสั PIN บนหนา้จอ
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้คอมพวิเตอรข์องคณุจะแสดง PIN เป็นคา่เริม่ตน้

• ขอการต ัง้คา่การจบัคูน่ริภยัแบบงา่ย (SSP) ในระหวา่งการจบัคู่
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้จะสามารถดําเนนิการจับคูโ่ดยใชปุ้่ มเครือ่งพมิพสํ์าหรับอปุกรณ์ทีเ่ขา้กนัได ้
กบั Bluetooth 2.1 ขึน้ไปได ้

การเชือ่มตอ่ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ 4

• การจบัคูใ่หมโ่ดยอตัโนมตั ิ
เลอืกวา่จะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ Apple ทีเ่คยเชือ่มตอ่กอ่นหนา้นีใ้หมโ่ดยอตัโนมัตหิรอืไม ่(iPad, iPhone หรอื iPod touch)
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิดใชง้าน], [ปิดการใชง้าน]
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การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพห์ลาย ๆ เครือ่ง 4

a หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละ
เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่พิง่เชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [เครือ่งพมิพ]์

หมายเหตุ
หากกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ตรวจหาเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัแิละใชก้ารต ัง้คา่ปจัจบุนั] ในกลอ่ง
โตต้อบที ่การต ัง้คา่ตวัเลอืก ถกูเลอืกอยู ่ระบบจะเลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสาย USB โดยอตัโนมัต ิสําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40

c คลกิ [ใชง้าน]
การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องดว้ย

หมายเหตุ
เราแนะนําใหเ้ลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากทีใ่ชก้ารต ัง้คา่ใหม]่ เมือ่
ตัง้คา่เครือ่งพมิพแ์รก เพือ่ใหค้ณุตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึ/เราเตอรไ์รส้ายนัน้ สามารถกําหนด
การตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40

d ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่a-c สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

สิง่สําคญั
หากเลขทีอ่ยูไ่อพถีกูตัง้คา่เป็น [คงที]่ เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งพมิพจ์ะถกูเปลีย่นไปเป็นเลขทีอ่ยูไ่อพเีดยีวกนักบั
เลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งพมิพแ์รก เปลีย่นเลขทีอ่ยูไ่อพตีามความจําเป็น

หมายเหตุ
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเอาไวใ้นไฟล ์คลกิที ่[ไฟล]์ - [สง่ออก]

สามารถนําการตัง้คา่เดยีวกนัมาใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งอืน่ไดโ้ดยคลกิที ่[ไฟล]์ - [นําเขา้] จากนัน้เลอืกไฟล์
การตัง้คา่ทีส่ง่ออก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สารสําหรับ Windows” ใน หนา้ 40
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การต ัง้คา่อปุกรณ์สําหรบั Windows 4

ใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่ระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์เมือ่เชือ่มตอ่เครือ่ง
พมิพแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ไมเ่พยีงเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ทีค่ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่อปุกรณ์ได ้แต่
ยังสามารถใชก้ารตัง้คา่เดยีวกนันีก้บัเครือ่งพมิพห์ลาย ๆ เครือ่งได ้

เมือ่ทําการพมิพจ์ากแอปพลเิคชนับนคอมพวิเตอร ์คณุสามารถระบกุารตัง้คา่ไดห้ลากหลายจากไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์
อยา่งไรก็ตาม การใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์ยังชว่ยใหส้ามารถระบกุารตัง้คา่ขัน้สงู
เพิม่เตมิไดด้ว้ย

เมือ่เปิด [การต ัง้คา่อปุกรณ์] ระบบจะเรยีกคนืและแสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัของเครือ่งพมิพ ์หากไมส่ามารถเรยีกคนื
การตัง้คา่ปัจจบุนัได ้การตัง้คา่กอ่นหนา้นีจ้ะแสดงขึน้ หากไมส่ามารถเรยีกคนืการตัง้คา่ปัจจบุนัได ้และยังไมร่ะบกุารตัง้คา่
กอ่นหนา้นี ้ระบบจะแสดงการตัง้คา่จากโรงงานของเครือ่ง

กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ 4

1 แถบเมนู
เลอืกคําสัง่ทีอ่ยูใ่นแตล่ะเมนูจากรายการ

2 เครือ่งพมิพ์
ระบเุครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่
หากมกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากจะมเีครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว
เทา่นัน้ปรากฏขึน้

1
2
3

4

5

6

7

8
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3 แท็บการต ัง้คา่
มกีารตัง้คา่ทีส่ามารถระบหุรอืเปลีย่นแปลงได ้

หมายเหตุ

หาก  ปรากฏในแท็บ จะไมส่ามารถระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่ในแท็บนัน้ได ้นอกจากนี ้การตัง้คา่ในแท็บจะไม่
สามารถใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพ ์แมว้า่จะคลกิ [ใชง้าน] กต็าม การตัง้คา่ในแท็บจะยังไมบ่ันทกึหรอืสง่ออกเมือ่ใชง้าน
คําสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]

4 การต ัง้คา่ปจัจบุนั
ดงึขอ้มลูการตัง้คา่จากเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุนั และแสดงการตัง้คา่นัน้ทีก่ลอ่งโตต้อบ เรยีกคนืการตัง้คา่

สําหรับคา่พารามเิตอรบ์นแท็บดว้ย 

5 ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี้

เมือ่เลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้  จะปรากฏขึน้มาในแท็บ และจะไมส่ามารถกําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
ไดอ้กีตอ่ไป

การตัง้คา่ในแท็บที ่  ปรากฏขึน้จะไมใ่ชก้บัเครือ่งพมิพ ์ถงึแมว้า่จะคลกิที ่[ใชง้าน] แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้จะไมม่ี
การบนัทกึหรอืสง่ออกการตัง้คา่ในแท็บ เมือ่ใชคํ้าสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]

6 พารามเิตอร์
แสดงการตัง้คา่ปัจจบุัน

7 ออก
ออก [การต ัง้คา่อปุกรณ์] และกลบัไปยังหนา้ตา่งหลกัของเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

8 ใชง้าน
นําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ ใหเ้ลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] จากรายการแบบดงึลง
สามารถนําไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ในเครือ่งพมิพ ์สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่(QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 86



การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 

53

4

แถบเมนู 4

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการอธบิายเกีย่วกบัรายการเมนูในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• ใชก้ารต ัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ์

นําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
ดําเนนิการเดยีวกนัเมือ่คลกิ [ใชง้าน]

• ตรวจสอบการต ัง้คา่

แสดงการตัง้คา่ปัจจบุัน

• บนัทกึการต ัง้คา่ในไฟลค์าํส ัง่

บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่
ดําเนนิการเดยีวกนักบัเมือ่เลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] ในรายการแบบดงึลง [ใชง้าน]

• นําเขา้

นําเขา้ไฟลท์ีส่ง่ออก

• สง่ออก

บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล์

• การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ.์..

พมิพร์ายงานทีม่เีวอรช์นัเฟิรม์แวร ์และขอ้มลูการตัง้คา่อปุกรณ์
สําหรบั QL-810W
คณุยังสามารถพมิพร์ายงานนีโ้ดยการใชปุ้่ มตดั ( ) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 84

สําหรบั QL-820NWB
คณุยังสามารถพมิพร์ายงานนีโ้ดยการใชเ้มนูหนา้จอแสดงผลแบบ LCD สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่หนา้
จอแสดงผลแบบ LCD” ใน หนา้ 12

หมายเหตุ
เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้ใหใ้ชม้ว้น DK ขนาด 62 มม.

• การต ัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน

การรเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่งพมิพเ์ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

• ต ัง้คา่ใหมเ่ฉพาะคา่อปุกรณ์เทา่น ัน้

ลบการตัง้คา่ผูใ้ชท้ีจ่ดัเก็บในเครือ่งพมิพ์

• ลบแมแ่บบและฐานขอ้มลู

ลบแมแ่บบและฐานขอ้มลูทีจ่ัดเก็บในเครือ่งพมิพ์

• การต ัง้คา่ตวัเลอืก

หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [อยา่แสดงขอ้ความแจง้เตอืนความผดิพลาดหากไมส่ามารถรบัการต ัง้คา่
ปจัจบุนัไดเ้มือ่เร ิม่ทํางาน] ระบบจะไมแ่สดงขอ้ความในครัง้ตอ่ไป
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4

แท็บพืน้ฐาน 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บพืน้ฐาน ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• เปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ

ระบวุา่เครือ่งพมิพจ์ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัต ิเมือ่มกีารเสยีบสายไฟ AC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปิด], [เปิด]

• ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(AC/DC)

ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟฟ้าอยู่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ไมม่]ี [10/20/30/40/50/60 นาท]ี 

• ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(Li-ion)

ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เครือ่งใชง้านแบตเตอรี ่Li-ion
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ไมม่]ี [10/20/30/40/50/60 นาท]ี

หมายเหตุ
ปิดเครือ่งอตัโนมตัจิะปิดใชง้านเมือ่เชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยแบบไรส้าย เครอืขา่ยแบบใชส้าย (QL-820NWB เทา่นัน้) 
หรอืการเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้)

• การชารจ์แบบ Eco

ระบเุพือ่สลับมาใชก้ารชารจ์แบบ Eco ระยะเวลาการใชง้านของแบตเตอรีส่ามารถขยายใหน้านขึน้ไดโ้ดยตัง้คา่อปุกรณ์
ใหช้ารจ์จนถงึความจทุี ่[80%]
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [100 %], [80 %]

หมายเหตุ
หากตอ้งการใหร้ะยะเวลาการใชง้านของแบตเตอรีย่าวนานทีส่ดุ ใหเ้ลอืก [80 %] ถงึแมว้า่จํานวนของหนา้ทีส่ามารถ
พมิพไ์ดใ้นการชารจ์แบบครัง้เดยีวจะนอ้ยลงเมือ่คณุเลอืก [80 %] แตแ่บตเตอรีจ่ะมรีะยะเวลาการใชง้านทีย่าวนานขึน้
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4

แท็บข ัน้สงู 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บขัน้สงูในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• ความหนาแนน่ในการพมิพ ์(สดีาํ)

ตัง้คา่ความเขม้ของสดํีา
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

• ความหนาแนน่ในการพมิพ ์(สแีดง)

ตัง้คา่ความเขม้ของสแีดง
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

• พมิพข์อ้มลูหลงัจากทําการพมิพ์

ระบวุา่ใหล้บขอ้มลูการพมิพห์รอืไมห่ลังจากการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เก็บขอ้มลูการพมิพ]์ [ลบขอ้มลูการพมิพท์ ัง้หมด] 

• พมิพร์ายงานขอ้มลูการพมิพ์

เลอืกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการใสล่งไปในรายงานขอ้มลูเครือ่งพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ท ัง้หมด], [บนัทกึการใชง้าน], [การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์, [ขอ้มลูการถา่ยโอนเครือ่งพมิพ]์

• ตดัอตัโนมตั ิ

ตัง้คา่วธิกีารตดัเมือ่พมิพฉ์ลากหลาย ๆ แผน่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปิด], [ตดัอตัโนมตั]ิ, [ตดัทีจ่ดุสิน้สดุ] (ตดัเฉพาะทีก่ารพมิพส์ิน้สดุลงเมือ่พมิพฉ์ลากหลาย ๆ  แผน่)

• โหมดอนุกรม

การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [นบัจากรายการสดุทา้ย] (เลอืกเพือ่ลําดบัเลขตอ่เนือ่งจากหมายเลขสดุทา้ยทีพ่มิพ)์ [จากเร ิม่ตน้] 
(เลอืกเพือ่ลําดบัเลขจากหมายเลขเริม่ตน้ในแตล่ะครัง้ทีค่ณุพมิพ)์
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4

แท็บแสดงผล (QL-820NWB เทา่น ัน้) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บแสดงผลในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• ต ัง้นาฬกิา

ตัง้วันทีแ่ละเวลา
การคลกิทีปุ่่ ม [วนัที/่เวลาปจัจบุนั] จะซงิคว์ันทีแ่ละเวลาบนคอมพวิเตอร์

• ความสวา่งหนา้จอ

ตัง้คา่ความสวา่งของหนา้จอ ยิง่คา่สงูขึน้เทา่ไหร ่หนา้จอก็จะสวา่งมากขึน้เทา่นัน้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [+2/+1/0/-1/-2]

• แสงพืน้หลงั

สลับเปิดหรอืปิดแสงพืน้หลัง
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิด] [ปิด]

• หมดเวลารอไฟพืน้หลงั

ตัง้ระยะเวลากอ่นทีแ่สงพืน้หลังจะดับลงหากไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปิด] (ไมปิ่ด) [5/10/20/30/60 ว.ิ]

• โหมดแมแ่บบ

ระบวุา่เครือ่งพมิพจ์ะทํางานในโหมด P-touch Template หรอืไม่
โหมด P-touch Template อนุญาตใหค้ณุป้อนเพยีงแคต่วัอกัษรและพมิพฉ์ลากโดยใชแ้มแ่บบทีก่ําหนดคา่ไวก้อ่นหนา้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิด] [ปิด]

• แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไว้

ระบวุา่จะแสดงผลแมแ่บบทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้เมือ่ใชแ้มแ่บบอืน่ ๆ นอกเหนอืจากแมแ่บบทีต่ัง้คา่ลว่งหนา้มาจากโรงงาน
หรอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [แสดง], [ซอ่น]

• ยนืยนัการพมิพ์

ระบวุา่ใหข้อ้ความปรากฏกอ่นการพมิพเ์พือ่ใหค้ณุไดย้นืยันจํานวนสําเนาทีต่อ้งการพมิพห์รอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิด] [ปิด]

• หมายเลขเครือ่งพมิพต์ามคา่เร ิม่ตน้

ระบคุา่เริม่ตน้สําหรับคณุภาพการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [1-999]
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4

แท็บการต ัง้คา่การจดัการ 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บการตัง้คา่การจัดการในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

สิง่สําคญั
เพือ่แสดงแท็บเหลา่นี ้คณุตอ้งมสีทิธิผ์ูด้แูลระบบสําหรับคอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งพมิพ์
คณุสามารถยนืยันสทิธิผ์ดููแ้ลระบบสําหรับเครือ่งพมิพใ์นแท็บ [คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ]์ - [ความปลอดภยั]

• โหมดคาํส ัง่

เลอืกประเภทของโหมดคําสัง่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [แรสเตอร]์, [ESC/P], [แมแ่บบ P-touch]

• โหมดเครือ่งบนิ

อนุญาตการปิดใชง้านอนิเทอรเ์ฟซบลทูธูหรอื Wi-Fi ฟังกช์นันีม้ปีระโยชนเ์มือ่คณุใชเ้ครือ่งพมิพใ์นสถานทีท่ีไ่มอ่นุญาต
ใหส้ง่สญัญาณ ซึง่จะมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี:้
QL-810W: การกดทีปุ่่ ม Wi-Fi ( ) และปุ่ ม WPS คา้งไวจ้ะไมม่ผีล
QL-820NWB: เมนู [WLAN] และ [บลทูธู] จะหายไปจากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปิด], [เปิด]

• การต ัง้คา่การล็อค (QL-820NWB เทา่น ัน้)

ล็อคการตัง้คา่เมนูเพือ่ไมใ่หก้ารตัง้คา่เปลีย่นแปลง
ทําเครือ่งหมายการตัง้คา่ใหล้อ็คเมือ่ใชปุ้่ ม [เลอืกรายการ...]

• รหสัผา่นสําหรบัผูด้แูลระบบ (QL-820NWB เทา่น ัน้)

เลอืกเปิดเพือ่กําหนดคา่โหมดผูด้แูลระบบ ตัง้รหัสผา่น 4 หลักทีจ่ะตอ้งใชเ้พือ่เปลีย่นการตัง้คา่เมนู
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปิด], [เปิด]

• หนว่ย (QL-820NWB เทา่น ัน้)

ระบหุน่วยเริม่ตน้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [นิว้] [มม.]

• ภาษา (QL-820NWB เทา่น ัน้)

เลอืกภาษาจากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

• รปูแบบวนัที ่(QL-820NWB เทา่น ัน้)

เลอืกรปูแบบวันทีสํ่าหรับนาฬกิา

• รปูแบบเวลา (QL-820NWB เทา่น ัน้)

เลอืกรปูแบบเวลาสําหรับนาฬกิา
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4

การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพฉ์ลากหลาย ๆ เครือ่ง 4

a หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละ
เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่พิง่เชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [เครือ่งพมิพ]์

c คลกิ [ใชง้าน] การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องดว้ย

d ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่a-c สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

หมายเหตุ
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเอาไวใ้นไฟล ์คลกิที ่[ไฟล]์ - [สง่ออก]

การตัง้คา่เดยีวกนันีส้ามารถนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพอ์กีเครือ่งโดยการคลกิ [ไฟล]์ - [นําเขา้] แลว้จงึเลอืกไฟล์
การตัง้คา่ทีส่ง่ออก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่อปุกรณ์สําหรับ Windows” ใน หนา้ 51
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4

การต ัง้คา่ P-touch Template สําหรบั Windows 4

โหมด P-touch Template อนุญาตใหค้ณุแทรกขอ้มลูลงในออปเจกตข์อ้ความและบารโ์คด้จากแมแ่บบทีด่าวนโ์หลดโดย
ใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้แบบทางเลอืก (PA-BR-001) หรอือปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ์

โปรดทราบวา่ตัวเลอืกและวัสดทุีม่อียู ่อาจมากนอ้ยแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประเทศของคณุ

หากตอ้งการระบหุรอืเปลีย่นฟังกช์นั P-touch Template ใหไ้ปทีเ่ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์แลว้เลอืก 
[การต ัง้คา่ P-touch Template]

หมายเหตุ
• โหมด P-touch Template ยังใชง้านไดก้บัอปุกรณ์นําเขา้อืน่ ๆ เชน่ เครือ่งชัง่ เครือ่งทดสอบ ตัวควบคมุ หรอือปุกรณ์
ตรรกะทีส่ามารถโปรแกรมได ้

• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั P-touch Template สามารถดาวนโ์หลด “P-touchTemplate Manual/Raster 
Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากเว็บไซ
ตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

• เมือ่พมิพผ์า่น P-touch Template สญัลกัษณ์บางอยา่งทีพ่มิพอ์อกมาเป็นสแีดงหรอืสดํีาอาจมลีักษณะแตกตา่งจาก
การพมิพผ์า่นคอมพวิเตอร ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“P-touchTemplate Manual/Raster Command Reference” 
(คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบรา
เดอรท์ี ่support.brother.com 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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4

กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ P-touch Template 4

1 Default Command Mode (โหมดคาํส ัง่เร ิม่ตน้)
ระบโุหมด P-touch Template เป็นโหมดเริม่ตน้
ในการเปลีย่นโหมด ใหด้ทูี ่“แท็บการตัง้คา่การจัดการ” ใน หนา้ 57

2 Default Template Number (หมายเลขแมแ่บบเริม่ตน้)
ระบหุมายเลขแมแ่บบเริม่ตน้ทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะตัง้คา่เมือ่เปิดเครือ่ง หากคณุไมต่อ้งการถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง
เครือ่งพมิพ ์ไมต่อ้งระบหุมายเลขแมแ่บบ

3 Data Delimiter for P-touch Template (ตวัค ัน่ขอ้มลูสําหรบั P-touch Template)
แสดงสญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้สดงขอบเขตระหวา่งกลุม่ของขอ้มลูในไฟล ์สามารถระบไุดร้ะหวา่ง 1 ถงึ 20 อกัขระ

4 Trigger for P-touch Template Printing (ทรกิเกอรสํ์าหรบัการพมิพ ์P-touch Template)
ระบทุรกิเกอรใ์หเ้ริม่การพมิพจ์ากจํานวนตัวเลอืก
[Command Character] (อกัขระคําสัง่): การพมิพจ์ะเริม่ขึน้เมือ่ระบบไดรั้บอกัขระคําสัง่ทีร่ะบไุวท้ีน่ี่
[Data Insertion into All the Objects] (การใสข่อ้มลูไปยังทกุออบเจกต)์: การพมิพจ์ะเริม่ขึน้เมือ่ไดรั้บตัวคัน่
สําหรับออบเจกตต์วัสดุทา้ย
[Received Data Size] (ขนาดขอ้มลูทีไ่ดรั้บ): การพมิพจ์ะเริม่ขึน้เมือ่ไดรั้บจํานวนอกัขระทีร่ะบไุวท้ีน่ี ่
อยา่งไรก็ตาม จะไมนั่บตัวคัน่ในจํานวนของอกัขระ

5 Character Code Table (ตารางรหสัอกัขระ)
เลอืกหนึง่ในชดุรหัสอกัขระดังตอ่ไปนี:้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Windows 1252], [Windows 1250 Eastern Europe] (Windows 1250 ยโุรปตะวนัออก), 
[Brother standard] (มาตรฐานบราเดอร)์
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6 International Character Set (ชุดอกัขระสากล)
รายการชดุอกัขระสําหรับเฉพาะประเทศ
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [United States] (สหรัฐอเมรกิา), [France] (ฝร่ังเศส), [Germany] (เยอรมน)ี, 
[Britain] (สหราชอาณาจักร), [Denmark] (เดนมารก์), [Sweden] (สวเีดน), [Italy] (อติาล)ี, 
[Spain] (สเปน), [Japan] (ญีปุ่่ น), [Norway] (นอรเ์วย)์, [Denmark II] (เดนมารก์ II), [Spain II] (สเปน II), 
[Latin America] (ละตนิอเมรกิา), [Korea] (เกาหล)ี, [Legal] (ตามกฎหมาย)
ทัง้ 12 รหัสดังตอ่ไปนี้จะสลับไปมาขึน้อยูก่บัประเทศทีเ่ลอืกจากรายการดา้นบน
23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh
สําหรับอกัขระทีส่ลับ สามารถดาวนโ์หลด “P-touchTemplate Manual/Raster Command Reference” 
(คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบรา
เดอรท์ี ่support.brother.com 

7 Command Prefix Character (ตวัอกัษรขึน้ตน้คาํส ัง่)
ใหร้ะบรุหัสตัวอกัษรขึน้ตน้ทีใ่ชร้ะบคํุาสัง่ในโหมด P-touch Template

8 Non-Printed Character (อกัขระทีไ่มพ่มิพ)์
อกัขระทีร่ะบทุีน่ีจ่ะไมถ่กูพมิพเ์มือ่ไดรั้บขอ้มลู ระบรุะหวา่ง 1 ถงึ 20 อกัขระ

9 Available Return Code (รหสัทีส่ง่คนืทีใ่ชง้านได)้
ใชร้หัสการขึน้บรรทัดใหมน่ีเ้มือ่มกีารป้อนขอ้มลูเพือ่แสดงวา่ขอ้มลูดังตอ่ไปนีใ้นออบเจกตข์อ้ความควรถกูยา้ยไปยัง
บรรทัดถัดไป คณุสามารถเลอืกหนึง่ในสีร่หัสการขึน้บรรทัดใหมด่งัตอ่ไปนี ้หรอืเลอืกระบ ุ1 ถงึ 20 อกัขระเพือ่เป็นรหัส
การขึน้บรรทัดใหม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [^CR], [\0D\0A], [\0A], [\0D]

10 Replace FNC1 (เปลีย่น FNC1)
ดทูี ่“P-touch Template Manual” (คูม่อื P-touch Template)

11 Number of Copies (จํานวนสําเนา)
ตัง้คา่จํานวนสําเนา สามารถระบหุนึง่หมายเลขจาก 1 ถงึ 99

12 ตวัเลอืกในการตดั
ระบวุา่ตอ้งการตัดฉลากโดยอตัโนมัต ิและใหพ้มิพฉ์ลากออกมาเทา่ไหรก่อ่นทําการตดั สามารถระบหุนึง่หมายเลข
จาก 1 ถงึ 99
คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกการตดัอืน่ ๆ ได ้

13 Set (ต ัง้คา่)
นําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ ใหเ้ลอืก [Save in Command File] (บนัทกึในไฟลคํ์าสัง่) จากรายการ
แบบดงึลง สามารถนําไฟลคํ์าสัง่ทีบ่ันทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ใน
เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่(QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 86

14 Cancel (ยกเลกิ)
ยกเลกิการตัง้คา่และปิดกลอ่งโตต้อบ การตัง้คา่จะไมเ่ปลีย่นแปลง

15 Default (คา่เร ิม่ตน้)
กลับไปยังการตัง้คา่จากโรงงาน

http://support.brother.com/
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Printer Setting Tool สําหรบั Mac 4

การใช ้Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ ใหค้ณุสามารถระบกุารตัง้คา่การสือ่สารของเครือ่งพมิพ์
และการตัง้คา่อปุกรณ์จากเครือ่งคอมพวิเตอร ์Mac ไมเ่พยีงเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ทีค่ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่
อปุกรณ์ได ้แตย่ังสามารถใชก้ารตัง้คา่เดยีวกนันีก้บัเครือ่งพมิพห์ลาย ๆ เครือ่งได ้

หมายเหตุ
Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ จะถกูตดิตัง้โดยอตัโนมัตเิมือ่คณุใชต้วัตดิตัง้เริม่ตน้เพือ่
ตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร”์ 
ใน หนา้ 22

สิง่สําคญั
Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ ใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรท์ีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้

กอ่นการใชง้าน Printer Setting Tool 4

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแดปเตอร ์AC ตอ่เขา้กบัเครือ่งพมิพแ์ละเสยีบเตา้รับไฟฟ้าแลว้ หรอืไดต้ดิตัง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มแลว้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้อยา่งถกูตอ้ง และคณุสามารถพมิพอ์อกมาได ้

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB การใชเ้ครือ่งมอืนีไ้มส่ามารถระบกุารตัง้คา่ผา่น Wi-Fi ได ้

การใช ้Printer Setting Tool สําหรบั Mac 4

a เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่เขา้กบัคอมพวิเตอร์

b คลกิ [Macintosh HD] - [แอพพลเิคช ัน่] - [Brother] - [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ)์ - [Printer Setting Tool.app]
หนา้ตา่ง [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ จะปรากฏ

c ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่ทีป่รากฏถัดจาก [Printer] (เครือ่งพมิพ)์ หากมเีครือ่งพมิพอ์ืน่
ปรากฏ ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการในรายการป๊อปอปั

หมายเหตุ
หากมกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากจะมเีครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว
เทา่นัน้ปรากฏขึน้

d เลอืกแท็บการตัง้คา่ แลว้จงึระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่

e คลกิ [Apply Settings to the Printer] (ใชก้ารตัง้คา่ไปยังเครือ่งพมิพ)์ ในแท็บการตัง้คา่เพือ่ใชก้ารตัง้คา่ไป
ยังเครือ่งพมิพ์

f คลกิ [Exit] (ออก) เพือ่เสร็จสิน้การระบกุารตัง้คา่

สิง่สําคญั
ใช ้Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ เพือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพ ์เฉพาะเมือ่เครือ่งพมิพก์ําลังรอ
งานพมิพถั์ดไปอยูเ่ทา่นัน้ เครือ่งพมิพอ์าจทํางานผดิปกต ิหากคณุพยายามตัง้คา่ขณะทีเ่ครือ่งกําลังทํางานอยู่
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กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ 4

1 Printer (เครือ่งพมิพ)์
แสดงรายการเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

2 Import (นําเขา้)
นําเขา้การตัง้คา่จากไฟล์

3 Export (สง่ออก)
บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล์

4 แท็บการต ัง้คา่
มกีารตัง้คา่ทีอ่าจระบหุรอืเปลีย่นแปลงได ้

5 Apply Settings to the Printer (ใชก้ารต ัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ)์
นําการตัง้คา่ตา่ง ๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

6 Factory Reset (การต ัง้คา่จากโรงงาน)
การรเีซต็การตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

7 Reset only Device Settings... (รเีซ็ตเฉพาะการต ัง้คา่อปุกรณ์...)
รเีซต็การตัง้คา่อปุกรณ์เป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

8 Print Unit Settings (การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ)์
พมิพร์ายงานทีม่เีวอรช์นัเฟิรม์แวร ์และขอ้มลูการตัง้คา่อปุกรณ์
สําหรบั QL-810W
คณุยังสามารถพมิพร์ายงานนีโ้ดยการใชปุ้่ มตดั ( ) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 84
สําหรบั QL-820NWB
คณุยังสามารถพมิพร์ายงานนีโ้ดยการใชเ้มนูหนา้จอแสดงผลแบบ LCD สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD” ใน หนา้ 12

หมายเหตุ
เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้ใหใ้ชม้ว้น DK ขนาด 62 มม.
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9 Current Settings (การต ัง้คา่ปจัจบุนั)
ดงึขอ้มลูการตัง้คา่จากเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุัน และแสดงการตัง้คา่นัน้ทีก่ลอ่งโตต้อบ

10 Exit (ออก)
ออกจาก Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

แท็บ Basic (พืน้ฐาน) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Basic (พืน้ฐาน) ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• Auto Power On (เปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

ระบวุา่เครือ่งพมิพจ์ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัต ิเมือ่มกีารเสยีบสายไฟ AC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Off] (ปิด), [On] (เปิด)

• Auto Power Off (AC/DC) (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟฟ้าอยู่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [None] (ไมม่)ี [10/20/30/40/50/60 Minutes] (10/20/30/40/50/60 นาท)ี

• Auto Power Off (Li-ion) (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เครือ่งใชง้านแบตเตอรี ่Li-ion
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [None] (ไมม่)ี [10/20/30/40/50/60 Minutes] (10/20/30/40/50/60 นาท)ี

หมายเหตุ
Auto Power Off (ปิดเครือ่งอตัโนมัต)ิ จะปิดใชง้านเมือ่เชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยแบบไรส้าย เครอืขา่ย
แบบใชส้าย (QL-820NWB เทา่นัน้) หรอืการเชือ่มตอ่บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้)

• Eco Charging (การชารจ์แบบ Eco)

ระบเุพือ่สลับมาใชก้ารชารจ์แบบ Eco ระยะเวลาการใชง้านของแบตเตอรีส่ามารถขยายใหน้านขึน้ไดโ้ดยตัง้คา่อปุกรณ์
ใหช้ารจ์จนถงึความจทุี ่[80%]
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [100%], [80%]

หมายเหตุ
หากตอ้งการใหร้ะยะเวลาการใชง้านของแบตเตอรีย่าวนานทีส่ดุ ใหเ้ลอืก [80%] ถงึแมว้า่จํานวนของหนา้ทีส่ามารถ
พมิพไ์ดใ้นการชารจ์แบบครัง้เดยีวจะนอ้ยลงเมือ่คณุเลอืก [80%] แตแ่บตเตอรีจ่ะมรีะยะเวลาการใชง้านทีย่าวนานขึน้
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แท็บ Advanced (ข ัน้สงู) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Advanced (ขัน้สงู) ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• Print Density (Black) (ความเขม้ในการพมิพ ์(สดีาํ))

ตัง้คา่ความเขม้ของสดํีา
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

• Print Density (Red) (ความเขม้ในการพมิพ ์(สแีดง))

ตัง้คา่ความเขม้ของสแีดง
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

• Printer Information Report (รายงานขอ้มลูเครือ่งพมิพ)์

เลอืกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการใสล่งไปในรายงานขอ้มลูเครือ่งพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [All] (ทัง้หมด), [Usage Log] (บันทกึการใชง้าน), [Printer Settings] (การตัง้คา่
เครือ่งพมิพ)์, [Printer Transfer Data] (เครือ่งพมิพโ์อนถา่ยขอ้มลู)

• Print Data after Printing (พมิพข์อ้มลูหลงัจากทําการพมิพ)์

ระบวุา่ใหล้บขอ้มลูการพมิพห์รอืไมห่ลังจากการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Keep Print Data] (เก็บขอ้มลูการพมิพ)์ [Erase All Print Data] (ลบขอ้มลูการพมิพทั์ง้หมด)

แท็บ Management (การต ัง้คา่การจดัการ) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Management (การตัง้คา่การจัดการ) ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• Command Mode (โหมดคาํส ัง่)

เลอืกประเภทของโหมดคําสัง่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Raster] (แรสเตอร)์, [ESC/P], [P-touch Template] (แมแ่บบ P-touch)

• Airplane Mode (โหมดเครือ่งบนิ)

เลอืก On (เปิด) เพือ่ตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หเ้ป็น Airplane Mode (โหมดเครือ่งบนิ) ซึง่จะมเีงือ่นไขดังตอ่ไปนี:้
QL-810W: การกดทีปุ่่ ม Wi-Fi ( ) และปุ่ ม WPS คา้งไวจ้ะไมม่ผีล
QL-820NWB: เมนู [WLAN] และ [บลทูธู] จะหายไปจากหนา้จอ
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Off] (ปิด), [On] (เปิด)
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แท็บ Bluetooth Settings (การต ัง้คา่บลทูธู) (QL-820NWB เทา่น ัน้) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Bluetooth Settings (การตัง้คา่บลทูธู) ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• Bluetooth Device Name (ชือ่อปุกรณ์บลทูธู)

แสดงชือ่อปุกรณ์บลทูธู

• Bluetooth Address (บลทูธูแอดเดรส)

แสดงบลทูธูแอดเดรสทีไ่ดม้า

• Visible to Other Devices (อปุกรณ์อืน่สามารถตรวจพบได)้

ใหเ้ครือ่งพมิพ ์“ถกูคน้พบ” ได ้โดยอปุกรณ์บลทูธูอืน่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Discoverable] (สามารถตรวจพบได)้ [Not Discoverable] (ไมแ่สดงใหอ้ปุกรณ์อืน่เห็น)

• Auto re-pairing (การจบัคูใ่หมโ่ดยอตัโนมตั)ิ

เลอืกวา่จะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ Apple ทีเ่คยเชือ่มตอ่กอ่นหนา้นีใ้หมโ่ดยอตัโนมัตหิรอืไม ่(iPad, iPhone หรอื iPod touch)
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Enable] (เปิดใชง้าน), [Disable] (ปิดใชง้าน)

• Change PIN code (เปลีย่นรหสั PIN)

หากเลอืก [On] (เปิด) คณุสามารถเปลีย่นรหัส PIN ทีเ่ขา้กนัไดก้บั Bluetooth 2.1 หรอืเวอรช์นักอ่นหนา้ได ้

• Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing (ขอการต ัง้คา่การจบัคูน่ริภยัแบบ
งา่ย (SSP) ในระหวา่งการจบัคู)่

หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้จะสามารถดําเนนิการจับคูโ่ดยใชปุ้่ มเครือ่งพมิพสํ์าหรับอปุกรณ์ทีเ่ขา้กนัได ้
กบั Bluetooth 2.1 ขึน้ไปได ้

แท็บ Wireless LAN (LAN ไรส้าย) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Wireless LAN (LAN ไรส้าย) ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• WirelessDirect

เปิดหรอืปิดฟังกช์นั Wireless Direct

• SSID/Network Key Generation (การสรา้งคยีเ์ครอืขา่ย/SSID)

เลอืก [AUTO] (อตัโนมัต)ิ หรอื [STATIC] (คงที)่

• SSID (Network Name) (SSID (ชือ่เครอืขา่ย)/Network Key (คยีเ์ครอืขา่ย)

ระบ ุSSID (อกัขระ ASCII 3 ถงึ 25 ตวั) และคยีเ์ครอืขา่ยทีค่ณุตอ้งการใชใ้นโหมด Wireless Direct
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่เมือ่เลอืก [STATIC] (คงที)่ เป็น [SSID/Network Key Generation] (การสรา้งคยี์
เครอืขา่ย/SSID) เทา่นัน้

• Display current settings (แสดงการต ัง้คา่ปจัจบุนั)

แสดงการตัง้คา่ปัจจบุันสําหรับ Wireless Direct คลกิ [Current Settings] (การตัง้คา่ปัจจบุนั) เพือ่อปัเดตการตัง้คา่
ทีแ่สดงดว้ยขอ้มลูลา่สดุ
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การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพฉ์ลากหลาย ๆ เครือ่ง 4

a หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละ
เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่พิง่เชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [Printer] (เครือ่งพมิพ)์

c คลกิ [Apply Settings to the Printer] (ใชก้ารตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ)์
การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องดว้ย

d ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่a-c สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

หมายเหตุ
ในการบนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัในไฟล ์คลกิ [Export] (สง่ออก)

การตัง้คา่เดยีวกนันีส้ามารถนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพอ์กีเครือ่งหนึง่ โดยการคลกิ [Import] (นําเขา้) แลว้จงึเลอืกไฟล์
การตัง้คา่ทีส่ง่ออก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“กลอ่งโตต้อบการตัง้คา่” ใน หนา้ 63
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การเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่การพมิพบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที่ 4

หากใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นที ่ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ตามความจําเป็นโดยใชแ้อปพลเิคชนักอ่นการพมิพ ์สามารถเปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่ตา่ง ๆ ไดด้ังแสดงในแอปพลเิคชนั

หมายเหตุ
กอ่นการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เคลือ่นที ่คณุสามารถระบกุารตัง้คา่โดยละเอยีดโดยการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบั
คอมพวิเตอร ์และใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์
ฉลาก” ใน หนา้ 37
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5

การทาํงานของ P-touch Template 5

โหมด P-touch Template ชว่ยใหค้ณุสามารถใสข่อ้มลูเขา้ไปในออบเจกตข์อ้ความหรอืออบเจกตบ์ารโ์คด้จากแมแ่บบที่
ดาวนโ์หลดมาโดยใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้ (PA-BR-001) ซึง่เป็นอปุกรณ์เสรมิ หรอือปุกรณ์ใดทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งพมิพ์

การทํางานพืน้ฐาน 5

 “การพมิพแ์มแ่บบมาตรฐาน” (ดทูี ่หนา้ 73)

ดาวนโ์หลดแมแ่บบหรอืรปูภาพทีใ่ชง้านบอ่ยครัง้ แลว้จงึสแกนบารโ์คด้เพือ่เลอืกสิง่ทีต่อ้งการพมิพ์

 “การพมิพแ์มแ่บบขัน้สงู” (ดทูี ่หนา้ 75)

ดาวนโ์หลดแมแ่บบและสแกนบารโ์คด้เพือ่พมิพสํ์าเนา หรอืใสข่อ้มลูทีส่แกนไดไ้ปยังแมแ่บบทีต่า่งกนั

 “การพมิพฐ์านขอ้มลูทีค่น้หา” (ดทูี ่หนา้ 78)

ดาวนโ์หลดฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มตอ่ไปยังแมแ่บบ และสแกนบารโ์คด้เพือ่คน้หาบันทกึเพือ่ใสเ่ขา้ไปในแมแ่บบและพมิพ์
ออกมา

คณุลกัษณะข ัน้สงู 5

 “ลําดับตัวเลข (การเรยีงลําดบัหมายเลข) การพมิพ”์ (ดทูี ่หนา้ 81)

เพิม่สว่นขอ้ความหรอืบารโ์คด้โดยอตัโนมัตใินแมแ่บบทีด่าวนโ์หลดมาในขณะกําลังพมิพ์

หมายเหตุ
• โหมด P-touch Template ยังใชง้านไดก้บัอปุกรณ์นําเขา้อืน่ ๆ เชน่ เครือ่งชัง่ เครือ่งทดสอบ ตัวควบคมุ หรอือปุกรณ์
ตรรกะทีส่ามารถโปรแกรมได ้

• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“P-touchTemplate Manual/Raster Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้ง
องิคําสัง่แรสเตอร)์ คณุสามารถดาวนโ์หลดเวอรช์นัลา่สดุจากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

• เมือ่พมิพผ์า่น P-touch Template บางสญัลักษณ์ทีพ่มิพด์ว้ยสแีดงกบัดําอาจมองดแูตกตา่งจากเมือ่พมิพผ์า่น
คอมพวิเตอร ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“Raster Command Reference” (การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์

• วธิใีชส้ญัลกัษณ์ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ไดรั้บการ
ควบคมุอยา่งเขม้งวดโดยคําสัง่ไมน่อ้ยกวา่หนึง่คําสัง่

• แมแ่บบ GHS ทีม่ใีหเ้ป็นเพยีงตัวอยา่ง โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฉลากใด ๆ ทีค่ณุผลติออกมาไดใ้ชส้ญัลักษณ์เหลา่นี้
ตรงตามคําสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง

การพมิพฉ์ลากโดยใช ้P-touch Template 5

http://support.brother.com/
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การเตรยีม 5

กอ่นการเชือ่มตอ่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้เขา้กบัเครือ่งพมิพ ์ใหร้ะบกุารตัง้คา่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้โดยใชเ้ครือ่งมอืตัง้คา่ P-touch 
Template (ภายในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

การระบกุารต ัง้คา่ในเครือ่งมอืการต ัง้คา่ P-touch Template 5

a เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB แลว้จงึเปิดเครือ่ง

b เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 
จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool] 
(เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
คลกิไอคอน [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ บนหนา้จอ [แอป]

 สําหรบั Windows 10: 
จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการ
ตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

c คลกิ [การต ัง้คา่ P-touch Template]

d เลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสม แลว้จงึคลกิ [Set] (ตัง้คา่)

A

B
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หมายเหตุ
• โดยคา่เริม่ตน้ การพมิพจ์ะเริม่ตน้ดว้ยการสแกนรหัส “^FF” จากบารโ์คด้โดยใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้ (ซึง่สามารถเปลีย่น
แปลงไดด้ว้ยการตัง้คา่ทีไ่ดรั้บการเนน้ดว้ย A ในภาพกอ่นหนา้) 
หากเลอืก [Received Data Size] (ขนาดขอ้มลูทีไ่ดรั้บ) ดว้ยการตัง้คา่จํานวนไบต ์แมแ่บบจะพมิพอ์อกมาโดย
อตัโนมัตหิลังจากจํานวนไบตท์ีร่ะบถุกูสแกน

• เนือ่งจากการตัง้คา่โหมดการพมิพจ์ะกลับไปยังโหมดแรสเตอรใ์นแตล่ะครัง้ทีค่ณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์ดังนัน้คณุตอ้ง
เปลีย่นการตัง้คา่เป็นโหมดแมแ่บบอกีครัง้

• หากคณุปิดเครือ่งพมิพแ์ลว้เปิดใหมอ่กีครัง้เครือ่งพมิพจ์ะเริม่ในโหมดแมแ่บบ
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การเชือ่มตอ่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้ (QL-820NWB เทา่น ัน้) 5

เราแนะนําใหค้ณุใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้คณุภาพสงูทีว่างใจได ้และตรวจสอบขอ้กําหนดสแกนเนอรบ์ารโ์คด้ของคณุกอ่น
การเลอืกรุน่

 วธิกีารเชือ่มตอ่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้

ใชโ้ฮสตอ์นิเทอรเ์ฟซ USB หรอือนิเทอรเ์ฟซบลทูธู 

 เกณฑท์ีแ่นะนําในการเลอืกสแกนเนอรบ์ารโ์คด้:

• เมือ่ใชโ้ฮสตอ์นิเทอรเ์ฟซ USB: รุน่ HID-class ทีส่ามารถระบเุป็นคยีบ์อรด์ได ้(ทางเลอืกเพิม่เตมิ: PA-BR-001)

• เมือ่ใชอ้นิเทอรเ์ฟซบลทูธู: เวอรช์ัน่บลทูธู รุน่ 2.1 + EDR (Class 1) ทีใ่ชง้านไดก้บัโปรไฟล ์SPP หรอื OPP

หมายเหตุ
• สําหรับโหมด P-touch Template ตอ้งมกีารดาวนโ์หลดแมแ่บบมาจากคอมพวิเตอรไ์ปยังเครือ่งพมิพโ์ดยใช ้P-touch 

Transfer Manager สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ P-touch Library (Windows 
เทา่นัน้)” ใน หนา้ 118

• สแกนเนอรบ์ารโ์คด้ควรตัง้โปรแกรมใหใ้ชค้ยีบ์อรด์ภาษาองักฤษ สําหรับผูเ้ริม่ตน้ ควรตัง้โปรแกรมสแกนเนอรบ์ารโ์คด้
เพือ่สแกนขอ้มลูทีไ่มม่ตีัวอกัขระนําหนา้หรอืเตมิหลัง สําหรับผูใ้ชง้านระดบัสงู สามารถใชต้วัอกัขระนําหนา้และเตมิ
หลังเป็นคําสัง่ไปยังเครือ่งพมิพเ์พือ่สรา้งแมแ่บบตามความตอ้งการ

• กรณุาตดิตอ่บรษัิทผูผ้ลติสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชง้านและโปรแกรมตามรุน่ของสแกนเนอรบ์ารโ์คด้
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การพมิพแ์มแ่บบมาตรฐาน 5

หมายเหตุ
• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ทีส่ามารถสแกนโดยการใชก้ารตัง้คา่ตา่ง ๆ ได ้ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับ
ฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

• ออบเจกตท์ีเ่ป็นกลุม่จะถกูแปลงและสง่เป็นรปูภาพ

a การใช ้P-touch Transfer Manager ถา่ยโอน (จาก P-touch Editor) แมแ่บบ (เคา้โครงฉลาก) ไปยงัเครือ่งพมิพ ์สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ P-touch Library (Windows เทา่นัน้)” ใน หนา้ 118

หมายเหตุ
ออบเจกตข์อ้ความในเคา้โครงฉลากสามารถแปลงไปเป็นรปูภาพได ้หลังจากแปลงเป็นรปูภาพแลว้จะไมส่ามารถ
เปลีย่นขอ้ความได ้นีเ่ป็นประโยชนใ์นการปกป้องแมแ่บบทีใ่ชง้านบอ่ยครัง้จากการแกไ้ขโดยไมต่ัง้ใจ

ในหนา้ตา่งเคา้โครง P-touch Editor ใหค้ลกิขวาทีอ่อบเจกตข์อ้ความ แลว้จงึคลกิ [คณุสมบตั]ิ คลกิแท็บ [สว่นขยาย] 
แลว้จงึเลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมาย [ไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ความได]้

หรอืคลกิ [ตวัเลอืก] ในเมนู [เครือ่งมอื] และคลกิแท็บ [ท ัว่ไป] แลว้จงึเลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมาย [แสดงแท็บที่
ขยายของคณุสมบตัอิอบเจกต]์ ภายใต ้[อืน่ๆ]

เมือ่ลา้งกลอ่งทําเครือ่งหมายแลว้ ออบเจกตจ์ะถกูแปลงกลับมาเป็นขอ้ความซึง่คณุสามารถแกไ้ขได ้

b เมือ่คณุถา่ยโอนขอ้มลูไปยัง [การปรบัต ัง้คา่] ใน P-touch Transfer Manager ใหเ้ลอืกโฟลเดอรท์ีม่ขีอ้มลูทีค่ณุ
ตอ้งการถา่ยโอน

หมายเหตุ
• เมือ่แมแ่บบถกูถา่ยโอนไปยัง [การปรบัต ัง้คา่] ใน P-touch Transfer Manager หมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ถกูกําหนด
โดยอตัโนมัติ

• คณุสามารถระบหุมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ระหวา่ง 1 ถงึ 255 โดยใชปุ้่ มของเครือ่งพมิพ์

• สําหรับการทํางานขัน้สงู คณุสามารถระบหุมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ระหวา่ง 1 ถงึ 99 (สําหรับ QL-810W) 
และ 1 ถงึ 255 (สําหรับ QL-820NWB) สําหรับแมแ่บบทีด่าวนโ์หลดไปยงัเครือ่งพมิพ ์แตค่ณุตอ้งสแกนบารโ์คด้อืน่ในขัน้
ตอนที ่f เพือ่เลอืกและพมิพอ์อกมา สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถดาวนโ์หลด “P-touchTemplate Manual/Raster 
Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากเว็บไซตช์ว่ย
เหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

• คณุสามารถเพิม่โฟลเดอรแ์บบกําหนดเองภายใต ้[การปรบัต ัง้คา่] และลากและวางแมแ่บบทีถ่า่ยโอนแลว้ไปยัง
โฟลเดอรแ์บบกําหนดเองเพือ่จดัการชดุแมแ่บบตา่ง ๆ

c เลอืกแมแ่บบทีถ่า่ยโอนแลว้ แลว้จงึคลกิ [โอน] เพือ่ดาวนโ์หลดแมแ่บบไปยงัหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ใน
เครือ่งพมิพ์

d สแกนบารโ์คด้ “คําสัง่ P-touch Template (กําหนดคา่ตัง้ตน้ + เริม่ตน้ระบกุารตัง้คา่)”
ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

ดาวนโ์หลดแมแ่บบหรอืรปูภาพทีใ่ชง้านบอ่ยครัง้ แลว้จงึสแกนบาร์
โคด้เพือ่เลอืกสิง่ทีต่อ้งการพมิพ์

เชน่:

http://support.brother.com/
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5

e จากรายการของบารโ์คด้ภายใต ้“การตัง้คา่พืน้ฐาน” สแกนแตล่ะบารโ์คด้เพือ่สง่คําสัง่หรอืการตัง้คา่ไปยังเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• สามารถทําการตัง้คา่หลายคําสัง่ได ้

• หากไมทํ่าการตัง้คา่โดยคําสัง่การสแกนบารโ์คด้เครือ่งจะพมิพแ์มแ่บบออกมาโดยใชก้ารตัง้คา่ P-touch Template 
คา่เริม่ตน้ที ่P-touch Template ใช ้คอื การพมิพเ์พยีงสําเนาเดยีวโดย [On] (เปิด) โหมด [Auto Cut] (ตัดอตัโนมัต)ิ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ P-touch Template สามารถดาวนโ์หลด “P-touch Template 
Manual/Raster Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่
นัน้) จาก 
เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 
[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

• เพือ่ระบจํุานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ ใหส้แกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” แลว้จงึสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อน
หมายเลข” เพือ่ระบหุมายเลขสามหลัก

เชน่:

ระบหุมายเลขโดยการสแกนบารโ์คด้ดังตอ่ไปนี้: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่จํานวนสําเนา ใหส้แกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” อกีครัง้ แลว้จงึสแกนบารโ์คด้สําหรับ
หมายเลขสามหลักใหม่

f สแกนบารโ์คด้ภายใต ้“หมายเลขแมแ่บบตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้” พรอ้มหมายเลขเดยีวกนักบัหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] 
สําหรับเคา้โครงฉลากทีค่ณุตอ้งการ

g พมิพฉ์ลากทีร่ะบไุว ้

http://support.brother.com/
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การพมิพแ์มแ่บบข ัน้สงู 5

ดาวนโ์หลดแมแ่บบและสแกนบารโ์คด้เพือ่พมิพสํ์าเนา หรอืใสข่อ้มลูทีส่แกนไดไ้ปยังแมแ่บบทีต่า่งกนั

หมายเหตุ
• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ทีส่ามารถสแกนโดยการใชก้ารตัง้คา่ตา่ง ๆ ได ้ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับ
ฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

• หากบารโ์คด้มโีพรโตคอลแตกตา่งไปจากแมแ่บบบารโ์คด้ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัเครือ่งพมิพ ์คณุอาจไมส่ามารถสรา้ง
และพมิพบ์ารโ์คด้นัน้ออกมา

• ขึน้อยูก่บัรุน่ของสแกนเนอรบ์ารโ์คด้ เครือ่งพมิพน์ีอ้าจไมส่นับสนุนบางมาตรฐานและโพรโตคอลของบารโ์คด้ 

a การใช ้P-touch Transfer Manager ถา่ยโอน (จาก P-touch Editor) แมแ่บบ (เคา้โครงฉลาก) ไปยังเครือ่ง
พมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ P-touch Library (Windows เทา่นัน้)” 
ใน หนา้ 118

สิง่สําคญั
ขอ้สําคญัคอืตอ้งออกแบบแมแ่บบใหต้รงตามขอ้กําหนดเกีย่วกบัมาตรฐานหรอืโพรโตคอลบารโ์คด้ ขนาดฉลาก และ
ตําแหน่งบารโ์คด้ตอ้งตรงตามตัวเลขและประเภทของตวัอกัษรทีส่ง่มาจากสแกนเนอรบ์ารโ์คด้ บารโ์คด้ในแมแ่บบไม่
สามารถสรา้งขึน้หรอืสแกนได ้หากบารโ์คด้กบัขอ้มลูทีใ่สเ่ขา้ไป ไมพ่อดโีดยสิน้เชงิกบัพืน้ทีภ่าพทีพ่มิพไ์ดข้องฉลาก

b เมือ่คณุถา่ยโอนขอ้มลูไปยัง [การปรบัต ัง้คา่] ใน P-touch Transfer Manager ใหเ้ลอืกโฟลเดอรท์ีม่ขีอ้มลูทีค่ณุ
ตอ้งการถา่ยโอน

หมายเหตุ
• เมือ่แมแ่บบถกูถา่ยโอนไปยัง [การปรบัต ัง้คา่] ใน P-touch Transfer Manager หมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ถกูกําหนด
โดยอตัโนมัติ

• คณุสามารถระบหุมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ระหวา่ง 1 ถงึ 10 สําหรับแมแ่บบทีด่าวนโ์หลดไปยังเครือ่งพมิพ์

• คณุสามารถเพิม่โฟลเดอรแ์บบกําหนดเองภายใต ้[การปรบัต ัง้คา่] และลากและวางแมแ่บบทีถ่า่ยโอนแลว้ไปยัง
โฟลเดอรแ์บบกําหนดเองเพือ่จดัการชดุแมแ่บบตา่ง ๆ

c เลอืกแมแ่บบทีถ่า่ยโอนแลว้ แลว้จงึคลกิ [โอน] เพือ่ดาวนโ์หลดแมแ่บบไปยังหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ใน
เครือ่งพมิพ์

d สแกนบารโ์คด้ “คําสัง่ P-touch Template (กําหนดคา่ตัง้ตน้ + เริม่ตน้ระบกุารตัง้คา่)”
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

CODE128/9-digit
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e จากรายการของบารโ์คด้ภายใต ้“การตัง้คา่พืน้ฐาน” สแกนแตล่ะบารโ์คด้เพือ่สง่คําสัง่หรอืการตัง้คา่ไปยังเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• สามารถทําการตัง้คา่หลายคําสัง่ได ้

• หากไมทํ่าการตัง้คา่โดยคําสัง่การสแกนบารโ์คด้เครือ่งจะพมิพแ์มแ่บบออกมาโดยใชก้ารตัง้คา่ P-touch Template 
คา่เริม่ตน้ที ่P-touch Template ใช ้คอื การพมิพเ์พยีงสําเนาเดยีวโดย [On] (เปิด) โหมด [Auto Cut] (ตัดอตัโนมัต)ิ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมอืในการตัง้คา่ P-touch Template สามารถดาวนโ์หลด “P-touchTemplate 
Manual/Raster Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
จากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 
[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

• เพือ่ระบจํุานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการ ใหส้แกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” แลว้จงึสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อน
หมายเลข” เพือ่ระบหุมายเลขสามหลัก การตัง้คา่นีจ้ะถกูใชโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่ไดร้ะบตุวัเลขสามหลักแลว้

เชน่:

ระบหุมายเลขโดยการสแกนบารโ์คด้ดังตอ่ไปนี้: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่จํานวนสําเนา ใหส้แกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” อกีครัง้ แลว้จงึสแกนบารโ์คด้สําหรับ
หมายเลขสามหลักใหม่

f สแกนบารโ์คด้ “เลอืกแมแ่บบ” และสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อนหมายเลข” ดว้ยหมายเลข (สามหลกั) 
เดยีวกนักบัหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ทีใ่ชสํ้าหรับดาวนโ์หลดแมแ่บบเพือ่ทําการพมิพ์
แมแ่บบทีไ่ดด้าวนโ์หลดจะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตหิลังจากทีม่กีารสแกนหมายเลขสามหลักไวแ้ลว้
เชน่:
ระบหุมายเลขสามหลกัโดยการสแกนบารโ์คด้ดังตอ่ไปนี้: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

หมายเหตุ
คณุสามารถใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งและพมิพฉ์ลากบารโ์คด้เดยีวสําหรับขัน้ตอนที ่f

เชน่:

http://support.brother.com/
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g สแกนบารโ์คด้ทีม่ขีอ้มลูทีค่ณุตอ้งการใสเ่ขา้ไปยงับารโ์คด้ออบเจกตใ์นแมแ่บบดาวนโ์หลดทีเ่ลอืกไวจ้ากขัน้ตอนที ่f

เชน่:

h สแกนบารโ์คด้ “เริม่การพมิพ”์ เพือ่สง่คําสัง่ใหเ้ริม่การพมิพ์

i บารโ์คด้ในแมแ่บบทีพ่มิพอ์อกมาจะมขีอ้มลูจากบารโ์คด้ทีส่แกนในขัน้ตอนที ่g

เชน่:

(CODE128/9-digit)
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การพมิพฐ์านขอ้มลูทีค่น้หา 5

คณุสามารถดาวนโ์หลดฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงไปยังแมแ่บบ สแกนบารโ์คด้เพือ่ใชเ้ป็นคําสําคัญในการคน้หาบันทกึทีม่ี
คําสําคญันัน้อยู ่แลว้จงึใสบ่ันทกึนัน้ไปยังแมแ่บบและพมิพอ์อกมา

หมายเหตุ
• เครือ่งพมิพไ์ดสํ้ารองคอลัมนซ์า้ยสดุ (ฟิลด ์“A”) ของฐานขอ้มลูเชือ่มโยงทีไ่ดด้าวนโ์หลดไวสํ้าหรับการทํางานนี ้
ดังนัน้ คําสําคัญทีส่แกนจากบารโ์คด้ตอ้งอยูใ่นคอลัมนข์องฐานขอ้มลูนี้

• เพือ่ใหเ้ครือ่งพมิพส์ามารถคน้หาคําสําคัญไดสํ้าเร็จ ขอ้มลูในคอลัมนซ์า้ยสดุ (ฟิลด ์“A”) ตอ้งตรงกบัคําสําคญัทีส่แกน
มาจากบารโ์คด้

• P-touch Editor และเครือ่งพมิพส์ามารถอา่นขอ้มลูในแตล่ะชอ่งของฐานขอ้มลูเชือ่มโยงไดเ้พยีงหนึง่แถว ดังนัน้เราไม่
แนะนําใหใ้ชฐ้านขอ้มลูแบบสองแถวหรอืมากกวา่นัน้ในคอลัมนซ์า้ยสดุ (ฟิลด ์“A”)

• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ทีส่ามารถสแกนโดยการใชก้ารตัง้คา่ตา่ง ๆ ได ้ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับ
ฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

a ใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งแมแ่บบและเชือ่มตอ่ไปยังไฟลฐ์านขอ้มลู คณุสามารถเชือ่มโยงหลายคอลัมนม์ากเทา่
ทีต่อ้งการไปยังออบเจกตข์อ้ความและออบเจกตบ์ารโ์คด้ในแมแ่บบทีต่อ้งการ

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มคํีาสําคญัอยูใ่นคอลัมนซ์า้ยสดุ (ฟิลด ์“A”) แตอ่ยา่เชือ่มโยงออบเจกตข์อ้ความหรอื
ออบเจกตบ์ารโ์คด้ในแมแ่บบกบัฟิลด ์“A” หากคณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูในในฉลากทีพ่มิพ์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบกุารตัง้คา่ ดทูี ่[P-touch Editor วธิใีช]้

b การใช ้P-touch Transfer Manager ถา่ยโอน (จาก P-touch Editor) แมแ่บบ (เคา้โครงฉลาก) ไปยังเครือ่ง
พมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ P-touch Library (Windows เทา่นัน้)” 
ใน หนา้ 118
ไฟลฐ์านขอ้มลูเชือ่มโยงจะถกูถา่ยโอนดว้ยเชน่กนั

c เมือ่แมแ่บบถกูถา่ยโอนไปยัง [การปรบัต ัง้คา่] ใน P-touch Transfer Manager หมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ถกูกําหนด
โดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ
คณุสามารถเพิม่โฟลเดอรแ์บบกําหนดเองภายใต ้[การปรบัต ัง้คา่] และลากและวางแมแ่บบทีถ่า่ยโอนแลว้ไปยัง
โฟลเดอรแ์บบกําหนดเองเพือ่จดัการชดุแมแ่บบตา่ง ๆ

A
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d เลอืกแมแ่บบทีถ่า่ยโอนแลว้ แลว้จงึคลกิ [โอน] เพือ่ดาวนโ์หลดแมแ่บบไปยังหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ใน
เครือ่งพมิพ์

e สแกนบารโ์คด้ “คําสัง่ P-touch Template”
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

f จากรายการของบารโ์คด้ภายใต ้“การตัง้คา่พืน้ฐาน” สแกนแตล่ะบารโ์คด้เพือ่สง่คําสัง่หรอืการตัง้คา่ไปยังเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• สามารถทําการตัง้คา่หลายคําสัง่ได ้

• หากไมทํ่าการตัง้คา่โดยคําสัง่การสแกนบารโ์คด้เครือ่งจะพมิพแ์มแ่บบออกมาโดยใชก้ารตัง้คา่ P-touch Template 
คา่เริม่ตน้ที ่P-touch Template ใช ้คอื การพมิพเ์พยีงสําเนาเดยีวโดย [On] (เปิด) โหมด [Auto Cut] (ตัดอตัโนมัต)ิ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมอืในการตัง้คา่ P-touch Template สามารถดาวนโ์หลด “P-touch Template 
Manual/Raster Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ (ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้) จากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 
[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

• เพือ่ระบจํุานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ใหส้แกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” แลว้จงึสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการ
ป้อนหมายเลข” เพือ่ระบหุมายเลขสามหลัก การตัง้คา่นีจ้ะถกูใชโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่ไดร้ะบตุัวเลขสามหลักแลว้

เชน่:

ระบหุมายเลขโดยการสแกนบารโ์คด้ดังตอ่ไปนี้: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

• เมือ่ตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่จํานวนสําเนา ใหส้แกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” อกีครัง้ แลว้จงึสแกนบารโ์คด้สําหรับ
หมายเลขสามหลักใหม่

g สแกนบารโ์คด้ “เลอืกแมแ่บบ” และสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อนหมายเลข” ดว้ยหมายเลข (สามหลกั) 
เดยีวกนักบัหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ทีใ่ชสํ้าหรับดาวนโ์หลดแมแ่บบเพือ่ทําการพมิพ์
แมแ่บบทีไ่ดด้าวนโ์หลดจะถกูเลอืกโดยอตัโนมัตหิลังจากทีม่กีารสแกนหมายเลขสามหลักไวแ้ลว้

เชน่:
ระบหุมายเลขสามหลกัโดยการสแกนบารโ์คด้ดังตอ่ไปนี้: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]
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หมายเหตุ
คณุสามารถใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งและพมิพฉ์ลากบารโ์คด้เดยีวสําหรับขัน้ตอนที ่f

เชน่:

h สแกนบารโ์คด้ทีม่คํีาสําคัญเพือ่ใชค้น้หาในฐานขอ้มลูทีด่าวนโ์หลดจากขัน้ตอนที ่d
เชน่:

i สแกนบารโ์คด้ “ตวัคั่น” เพือ่สง่คําสัง่ใหเ้ริม่คน้หาฐานขอ้มลูทีด่าวนโ์หลดแลว้ดว้ยคําสําคัญทีไ่ดส้แกน

j สแกนบารโ์คด้ “เริม่การพมิพ”์ เพือ่สง่คําสัง่ใหเ้ริม่การพมิพ์

หมายเหตุ
คณุสามารถใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งและพมิพฉ์ลากบารโ์คด้เดยีวสําหรับขัน้ตอนที ่i และ j

เชน่:

k เครือ่งพมิพจ์ะพมิพแ์มแ่บบทีม่ขีอ้มลูทีใ่สเ่ขา้ไปจากบันทกึฐานขอ้มลูทีพ่บดว้ยคําสําคัญทีส่แกน
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ลําดบัตวัเลข (การเรยีงลําดบัหมายเลข) การพมิพ์ 5

เพิม่สว่นขอ้ความหรอืบารโ์คด้โดยอตัโนมัตใินแมแ่บบทีด่าวนโ์หลดมาในขณะกําลังพมิพ์

หมายเหตุ
• การดําเนนิการขัน้สงูนีส้ามารถใชง้านกบัโหมดการทํางานพืน้ฐาน P-touch Template ใดก็ได ้

• คณุสามารถเพิม่โดยอตัโนมัตไิดม้ากถงึ 999 สําเนา

• คณุสามารถเลอืกไดม้ากถงึ 9 ออบเจกตข์อ้ความหรอืออบเจกตบ์ารโ์คด้ภายในแตล่ะแมแ่บบทีด่าวนโ์หลดแลว้ ซึง่จะ
เพิม่ในขณะกําลังพมิพ์

• ออบเจกตข์อ้ความและออบเกตบ์ารโ์คด้ทีเ่ชือ่มโยงไปยังไฟลฐ์านขอ้มลูไมส่ามารถเพิม่ได ้

การจดัเรยีงขอ้ความ (ลําดบัเลข) 5

 ข ัน้ตอน

a ใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งและเปิดแมแ่บบ เลอืกออบเจกตข์อ้ความทีต่อ้งการเพิม่โดยอตัโนมัตใินขณะพมิพ์
เชน่:

b ทําไฮไลทห์รอืลากเคอเซอรไ์ปยังกลุม่หมายเลขและตัวอกัษรภายในออบเจกตข์อ้ความทีค่ณุตอ้งการเพิม่ (ชอ่ง
ลําดับเลข)

หมายเหตุ
ในแตล่ะชอ่งลําดบัตวัเลขสามารถเลอืกไดส้งูสดุ 15 หมายเลขและตัวอกัษร

c ใหค้ลกิขวาเมือ่เคอเซอรอ์ยูเ่หนอืชอ่งลําดับเลขทีทํ่าไฮไลท ์แลว้จงึเลอืก [ลําดบัตวัเลข]
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บารโ์คด้ลําดบัเลข (ลําดบัเลข) 5

 ข ัน้ตอน

a ใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งและเปิดแมแ่บบ เลอืกออบเจกตบ์ารโ์คด้ทีต่อ้งการเพิม่โดยอตัโนมัตใินขณะกําลัง
พมิพ์

b ใหค้ลกิขวาเมือ่เคอเซอรอ์ยูเ่หนอืออบเจกตบ์ารโ์คด้ทีเ่ลอืก แลว้จงึเลอืก [คณุสมบตั]ิ
เชน่:

c คลกิแท็บการป้อนขอ้มลูและทําไฮไลทห์รอืลากเคอรเ์ซอรไ์ปเหนอืกลุม่หมายเลขและตัวอกัษรภายใน
ออบเจกตบ์ารโ์คด้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ (ชอ่งลําดบัตวัเลข)
เชน่:

หมายเหตุ
ปุ่ ม [ลําดบัตวัเลข] จะใชง้านไดห้ลังจากทีทํ่าไฮไลทเ์หนอืกลุม่หมายเลขและตัวอกัษร
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d คลกิ [ลําดบัตวัเลข] แลว้จงึคลกิ [ตกลง]

หมายเหตุ
ในแตล่ะชอ่งลําดบัตวัเลขสามารถเลอืกไดส้งูสดุ 15 หมายเลขและตัวอกัษร

การพมิพแ์บบข ัน้สงูดว้ยการจดัเรยีง (ลําดบัเลข) 5

a การใช ้P-touch Transfer Manager ถา่ยโอน (จาก P-touch Editor) แมแ่บบ (เคา้โครงฉลาก) ไปยังเครือ่ง
พมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ P-touch Library (Windows เทา่นัน้)” 
ใน หนา้ 118 ไฟลฐ์านขอ้มลูเชือ่มโยงจะถกูถา่ยโอนดว้ย

b การตัง้คา่การพมิพแ์บบขัน้สงูดว้ยการจดัเรยีง (ลําดับเลข) ของเครือ่งพมิพ ์ดทูี ่“รายการของบารโ์คด้สําหรับ
ฟังกช์นั P-touch Template” ใน หนา้ 191

 สแกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนาแบบเรยีงลําดับหมายเลข” และสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อนหมายเลข” 
ดว้ยจํานวนสําเนาทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์(หมายเลขสามหลัก)

เชน่:

สําหรับหา้สําเนา ใหร้ะบหุมายเลขสามหลักโดยการสแกนบารโ์คด้เป็น [0][0][5]

หมายเหตุ
• ทําตามขัน้ตอนการทํางานพืน้ฐานของโหมด P-touch Template เพือ่เริม่การพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การ
พมิพแ์มแ่บบมาตรฐาน” ใน หนา้ 73 ถงึ “การพมิพฐ์านขอ้มลูทีค่น้หา” ใน หนา้ 78

• ชอ่งลําดบัตวัเลขจะเพิม่โดยหนึง่หมายเลขหรอืตวัอกัษรในแตล่ะฉลากทีพ่มิพอ์อกมา และจํานวนนับจะถกูบนัทกึอยา่ง
ถาวรในเครือ่งพมิพ์

• เพือ่รเีซต็ออบเจกตข์อ้ความหรอืออบเจกตบ์ารโ์คด้ใหก้ลบัไปยังคา่เริม่ตน้ ใหส้แกนบารโ์คด้ “กําหนดคา่ตัง้ตน้ขอ้มลู
แมแ่บบ”
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การยนืยนัการต ัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 6

คณุสามารถพมิพร์ายงานการตัง้คา่โดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพไ์ปยังคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นที่

หมายเหตุ
รายงานเครือ่งพมิพม์ขีอ้มลูดังตอ่ไปนี:้ เวอรช์นัเฟิรม์แวร ์ขอ้มลูการตัง้คา่อปุกรณ์ หมายเลขเครือ่ง ขอ้มลูการตัง้คา่
เครอืขา่ย และอืน่ ๆ (ขอ้มลูทีพ่มิพจ์ะแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัรุน่) 

a เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

b สําหรบั QL-810W

กดปุ่ มตดั ( ) คา้งไวน้านกวา่หนึง่วนิาทเีพือ่พมิพร์ายงาน

สําหรบั QL-820NWB

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู), [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ขอ้มลู] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

2 เลอืก [ขอ้มลูการพมิพ]์ โดยใช ้[▲] หรอื [▼] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] 

3 เลอืก [ทัง้หมด], [ขอ้มลูการใชง้าน], [ตัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ หรอื [โอนถา่ยขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม [▲] หรอื [▼] จาก
นัน้กดปุ่ ม [OK] เพือ่พมิพร์ายงาน

หมายเหตุ
• เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้ใหใ้ชม้ว้น DK ขนาด 62 มม.

• การดําเนนิการนีส้ามารถทําโดยการใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพไ์ดเ้ชน่กนั สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การ
เปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37

ฟงักช์นัอืน่ ๆ 6
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การกาํหนดคา่การพมิพ ์2 สดีว้ยแอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ 6

ปฏบิัตติามขัน้ตอนดา้นลา่งเมือ่ทําการพมิพ ์2 สจีากแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ นอกเหนอืจาก P-touch Editor

สําหรบั Windows

a เปิดหนา◌ต้า่ง [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ เลอืก [QL-810W]/[QL-820NWB] และคลกิขวา

คลกิ [คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ]์

b เลอืกแท็บ [ท ัว่ไป] จากนัน้คลกิปุ่ ม [กําหนดลกัษณะ...]

c เลอืก [ดาํ/แดง] จากสว่น [ชนดิกระดาษ]

สําหรบั Mac

a คลกิที ่[ไฟล]์ จากนัน้เลอืก [พมิพ]์
หนา้จอการพมิพจ์ะปรากฏขึน้

b คลกิทีปุ่่ ม [แสดงรายละเอยีด]

หนา้จอการพมิพอ์ืน่จะปรากฏขึน้

คลกิที ่[โนต้] ดงึลงมาเพือ่เลอืก [ข ัน้สงู]
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c เลอืก [2-Color(Black/Red)] (2 ส ี[ดํา/แดง]) จากสว่น [Color] (ส)ี

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชก้ารตัง้คา่เหลา่นีเ้มือ่พมิพใ์นแบบขาวดําโดยใชม้ว้น DK สดํีา/แดง ขนาด 62 มม.

โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่(QL-820NWB เทา่น ัน้) 6

คาํอธบิาย 6

คณุสมบตัทิีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญอ่นุญาตใหค้ณุสง่ไฟลไ์ปยังเครือ่งพมิพโ์ดยใชอ้นิเทอรเ์ฟซ USB โดยไมต่อ้งตดิตัง้
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

คณุลักษณะนีม้ปีระโยชนสํ์าหรับ:

 การใชก้ารตัง้คา่เครือ่งพมิพท์ีบ่นัทกึในไฟลคํ์าสัง่ (ไฟลใ์นรปูแบบ .bin) หรอืการเพิม่แมแ่บบ (ไฟลใ์นรปูแบบ .blf) ใน
เครือ่งพมิพข์องคณุโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืซอฟตแ์วรใ์ด ๆ ผูด้แูลระบบจะแจกจา่ยไฟลทั์ง้สองประเภท

 การดําเนนิการคําสัง่ตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

 การใชอ้ปุกรณ์ทีม่รีะบบปฏบิตักิาร (รวมทัง้ระบบปฏบิตักิารทีไ่มใ่ช ่Windows) และมคีณุลักษณะโฮสต ์USB สําหรับ
พมิพแ์ละสง่ตอ่ขอ้มลู
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ใชโ้หมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ 6

a ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพปิ์ดแลว้

b กดปุ่ ม [OK] และปุ่ มเปิด/ปิด ( ) คา้งไวพ้รอ้มกนัสกัครูห่นึง่
เครือ่งพมิพจ์ะเริม่ตน้ระบบในโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสเีขยีวและ [โหมดการบนัทกึ
ขอ้มลู] จะปรากฏขึน้ในหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

c เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์กบัเครือ่งพมิพผ์า่น USB
พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญข่องเครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้มาเป็นโฟลเดอรบ์นหนา้จอคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์

หมายเหตุ
หากพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญไ่มป่รากฏขึน้มาโดยอตัโนมัต ิดขูอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญใ่น
คําแนะนําการปฏบิตักิารสําหรับระบบปฏบิตักิารของคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์

d ลากและวางไฟลท์ีค่ณุตอ้งการคดัลอกไปยังพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

e กดปุ่ ม [OK]
คําสัง่ตา่ง ๆ ในไฟลคํ์าสัง่จะทํางาน และไฟ LED แสดงสถานะจะกะพรบิหนึง่ครัง้เป็นสสีม้
เมือ่เสร็จสิน้ ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสเีขยีว

f หากตอ้งการปิดโหมดทีเ่กบ็ขอ้มลูขนาดใหญ ่ใหปิ้ดเครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
• เมือ่ปิดเครือ่งพมิพโ์หมดเก็บขอ้มลูขนาดใหญจ่ะปิดการทํางาน และไฟลทั์ง้หมดในพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญจ่ะถกูลบ

• คณุลักษณะนีส้นับสนุนไฟล ์.bin และ .blf ไมส่นับสนุนไฟลร์ปูแบบอืน่

• อยา่สรา้งโฟลเดอรใ์นพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่หากโฟลเดอรถ์กูสรา้งขึน้ จะไมส่ามารถเขา้ถงึไฟลใ์นโฟลเดอรนั์น้ได ้

• พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญม่คีวามจ ุ2.5 เมกะไบต ์ไฟลข์นาดใหญก่วา่ 2 เมกะไบต ์อาจไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้ง

• หากคดัลอกหลายไฟล ์จะไมส่ามารถรับประกนัลําดบัทีคํ่าสัง่จะดําเนนิการ

• Wired LAN, บลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้) และ Wi-Fi จะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นขณะทีเ่ครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดทีเ่ก็บ
ขอ้มลูขนาดใหญ่

• อยา่เขา้ถงึไฟลอ์ืน่ ๆ ในพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญข่ณะกําลังดําเนนิการกบัไฟลท์ีค่ัดลอกมา

หมายเหตุ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิสีรา้งไฟล ์.blf ดทูี ่“การสรา้งไฟลถ์า่ยโอนและไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน” ใน หนา้ 128
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การพมิพ ์JPEG 6

ขอ้มลูรปูภาพ (JPEG) สามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• คณุสามารถพมิพร์ปูภาพ JPEG ไดโ้ดยใชค้ณุสมบตัทิีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

• Object Push Profile (OPP) ใชสํ้าหรับพมิพผ์า่นการเชือ่มตอ่บลทูธู

• เครือ่งพมิพจ์ะแปลงรปูภาพ JPEG สเีป็นรปูภาพ “สขีาวดํา” โดยใชก้ระบวนการรวมจดุสี

• เมือ่สง่รปูภาพ JPEG ทีเ่ป็น “สขีาวดํา” อยูแ่ลว้ กระบวนการรวมจดุสทีีว่า่นี้อาจทําใหร้ปูภาพทีพ่มิพอ์อกมาไมช่ดัได ้

• หากตอ้งการปรับปรงุคณุภาพของรปูภาพ ใหล้องปิดการประมวลผลใด ๆ ของรปูภาพ JPEG

 สามารถพมิพไ์ดเ้ฉพาะรปูภาพ JPEG เทา่นัน้ (จํากดัเฉพาะไฟลท์ีม่นีามสกลุ .jpg)

 ขนาดไฟลส์งูสดุคอื 5 MB
(2 MB เมือ่ใชค้ณุสมบัตทิีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ)่

 ความละเอยีดสงูสดุคอืดังนี:้
ความสงู × ความกวา้ง = 8000 × 720 จดุ
หากเกนิขดีจํากดัเหลา่นี ้ขอ้มลูทีเ่ครือ่งพมิพไ์ดรั้บจะถกูยกเลกิและเครือ่งจะไมพ่มิพ์

 การพมิพอ์ยูท่ี ่1 พกิเซล = 1 จดุ

 เครือ่งพมิพจ์ะใชก้ระบวนการไบนาร ี(ไบนารอียา่งงา่ย) ในการพมิพร์ปูภาพ

 รปูภาพจะถกูพมิพด์ว้ยสดัสว่นแบบความสงูตอ่ความกวา้งของขอ้มลูทีไ่ดรั้บ
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การพมิพแ์มแ่บบจากเครือ่งพมิพฉ์ลากโดยใชเ้มนูหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD (QL-820NWB เทา่น ัน้) 6

แมแ่บบทีถ่า่ยโอนหรอืแมแ่บบทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้จะสามารถพมิพไ์ดจ้ากเครือ่งพมิพท์ีใ่ชเ้มนูหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ที่
ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นทีเ่ทา่นัน้

 เมือ่คณุพมิพแ์มแ่บบทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD อยูใ่นโหมดแมแ่บบดงัทีแ่สดงอยูท่ีด่า้นลา่ง

หากไม ่ใหต้ัง้คา่เป็นโหมดแมแ่บบ

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ตัง้คา่ รปูแบบสําเร็จรปู] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

2 ตัง้คา่ [โหมดรปูแบบสําเร็จรปู] เป็น [เปิด]

b กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกแมแ่บบแลว้กดปุ่ ม [OK]

 เมือ่เลอืก [ปิด] บน [ยนืยันสัง่พมิพ]์ ในเมนู [ตัง้คา่ รปูแบบสําเร็จรปู]

จํานวนทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ของฉลากทีม่แีมแ่บบทีเ่ลอืกจะถกูพมิพ์

 เมือ่เลอืก [เปิด] บน [ยนืยันสัง่พมิพ]์ ในเมนู [ตัง้คา่ รปูแบบสําเร็จรปู]

1 หมายเลขของหนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะแสดงขึน้ กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกจํานวนของฉลากทีจ่ะพมิพ์

2 กดปุ่ ม [OK] จํานวนทีต่ัง้ไวข้องฉลากทีม่แีมแ่บบทีเ่ลอืกจะถกูพมิพ์
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 เมือ่คณุพมิพแ์มแ่บบทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD อยูใ่นโหมดแมแ่บบดงัทีแ่สดงอยูท่ีด่า้นลา่ง

หากไม ่ใหต้ัง้คา่เป็นโหมดแมแ่บบ

1 กดปุ่ ม Menu (เมนู) และปุ่ ม [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ตัง้คา่รปูแบบสําเร็จรปู] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

2 ตัง้คา่ [โหมดรปูแบบสําเร็จรปู] เป็น [เปิด]

b กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกแมแ่บบแลว้กดปุ่ ม [OK]

c หนา้จอการเลอืกฐานขอ้มลูจะแสดงขึน้ กดปุ่ ม Menu (เมนู), [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกฐานขอ้มลูแลว้กดปุ่ ม [OK]

d หนา้จอแสดงผลแบบ LCD จะยอ้นกลับไปทีห่นา้จอโหมดแมแ่บบ

 เมือ่เลอืก [ปิด] บน [ยนืยันสัง่พมิพ]์ ในเมนู [ตัง้คา่รปูแบบสําเร็จรปู]

จํานวนทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ของฉลากทีม่แีมแ่บบทีเ่ลอืกจะถกูพมิพ์

 เมือ่เลอืก [เปิด] บน [ยนืยันสัง่พมิพ]์ ในเมนู [ตัง้คา่รปูแบบสําเร็จรปู]

1 หมายเลขของหนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะแสดงขึน้ กดปุ่ ม [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกจํานวนของฉลากทีจ่ะพมิพ์

2 กดปุ่ ม [OK] จํานวนทีต่ัง้ไวข้องฉลากทีม่แีมแ่บบทีเ่ลอืกจะถกูพมิพ์
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หมายเหตุ
• เมือ่คณุกดปุ่ ม Menu (เมนู) หนึง่ครัง้บนหมายเลขของหนา้จอการตัง้คา่การพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม [OK] คณุสามารถ
ตรวจสอบออบเจกตใ์นแมแ่บบได ้หากตอ้งการยอ้นกลับไปยังหมายเลขของหนา้จอการตัง้คา่การพมิพ ์ใหก้ดปุ่ มยก
เลกิหรอืปุ่ ม [OK]

• เมือ่คณุกดปุ่ ม Menu (เมนู) สองครัง้บนหมายเลขของหนา้จอการตัง้คา่การพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม [OK] ตวัอยา่งการพมิพ์
จะแสดงขึน้มา คณุสามารถเลือ่นหนา้จอไดด้ว้ยปุ่ ม [▲] หรอื [▼] หากตอ้งการยอ้นกลบัไปยังหมายเลขของหนา้จอ
การตัง้คา่การพมิพ ์ใหก้ดปุ่ มยกเลกิหรอืปุ่ ม [OK]
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อปัเดตจากระยะไกล 6

อปัเดตจากระยะไกลเป็นคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพท์ีเ่ปิดใชง้านการอปัเดตแบบกึง่อตัโนมัตขิองการตัง้คา่เครือ่งพมิพด์ว้ย
การเชือ่มตอ่เขา้กบัโฟลเดอรเ์ครอืขา่ยทีเ่ก็บไฟลอ์ปัเดตเอาไว ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปัเดตจากระยะไกล ดทูี ่
“รโีมทอพัเดท” ใน หนา้ 20

การพมิพแ์บบกระจาย (Windows เทา่น ัน้) 6

เมือ่พมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมาก ๆ สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพห์ลายเครือ่งได ้
เนือ่งจากการพมิพเ์กดิขึน้พรอ้มกนั เวลาการพมิพทั์ง้หมดจงึลดลง

หมายเหตุ
• สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น USB หรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

• จํานวนหนา้จะถกูแบง่โดยอตัโนมัตริะหวา่งเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืก หากไมส่ามารถแบง่จํานวนหนา้ระหวา่งเครือ่งพมิพเ์ป็น
จํานวนเทา่กนัได ้ระบบจะแบง่ตามลําดับเครือ่งพมิพต์ามรายการทีอ่ยูใ่นกลอ่งโตต้อบ เมือ่ระบกุารตัง้คา่การพมิพไ์วใ้น
ขัน้ตอน d

a จากเมนู [ไฟล]์ ใน P-touch Editor คลกิ [พมิพ]์

b คลกิ [คณุสมบตั…ิ]

67 67 66

200
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c คลกิแท็บ [ข ัน้สงู] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [การพมิพแ์บบกระจาย] แลว้คลกิ [การต ัง้คา่]
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d ในกลอ่งโตต้อบ การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย เลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่กระจายการพมิพ์

1 คลกิ [ตรวจหาขอ้มลูกระดาษปจัจบุนั…]

2 ขอ้มลูเครือ่งพมิพปั์จจบุนัทีถ่กูตรวจพบจะปรากฏดา้นลา่ง [กระดาษปจัจบุนั] และ [ชนดิกระดาษ]

3 เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายทีอ่ยูต่ดิกบั [ชือ่เครือ่งพมิพ]์ ทีค่ณุตอ้งการ

หมายเหตุ

• หากความกวา้งฉลากทีเ่ลอืกไวแ้ตกตา่งจากทีแ่สดงในคอลมัน ์[กระดาษปจัจบุนั] ไอคอน  จะปรากฏ
ขึน้ บรรจเุครือ่งพมิพด์ว้ยฉลากทีม่คีวามกวา้งตามทีร่ะบใุน [ต ัง้คา่ความกวา้ง]

• หากเครือ่งพมิพห์ลายเครือ่งเชือ่มตอ่อยู ่คณุสามารถคน้หาเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการไดโ้ดยใชช้ือ่พอรต์ของเครือ่ง
พมิพ ์xxxxxxxxxxxx ใน BRNxxxxxxxxxxxx ในชือ่พอรต์ระบถุงึ MAC แอดเดรส/ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ตของเครือ่งพมิพ ์
คณุสามารถตรวจสอบ MAC แอดเดรส/ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ตไดโ้ดยพมิพข์อ้มลูการตัง้คา่ของเครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 84

3 2

1
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e ระบขุนาดฉลาก

ก. หากเลอืกเครือ่งพมิพเ์พยีงหนึง่เครือ่ง

ในกลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ยจากขัน้ตอน d ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการระบกุาร
ตัง้คา่ แลว้จงึดบัเบลิคลกิหรอืคลกิขวาทีก่ารตัง้คา่นัน้ แลว้คลกิ [การต ัง้คา่] จากรายการแบบดงึลง [ต ัง้คา่ความกวา้ง] 
ใหเ้ลอืกขนาดฉลาก

หมายเหตุ
สามารถใสข่อ้มลูทีจ่ะแสดงในกลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ยจากขัน้ตอน d ไดใ้นกลอ่งขอ้ความ 
[หมายเหต]ุ

ข. หากเลอืกเครือ่งพมิพห์ลาย ๆ เครือ่ง

ในกลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ยจากขัน้ตอน d ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ คลกิขวาทีก่ารตัง้คา่นัน้แลว้จงึคลกิ [การต ัง้คา่] จากรายการแบบดงึลง [ต ัง้คา่ความกวา้ง] ใหเ้ลอืกขนาด
ฉลาก การตัง้คา่ขนาดฉลากทีเ่หมอืนกนัจะนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกไวท้กุเครือ่ง

หมายเหตุ
การตัง้คา่ทีด่า้นลา่ง [การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ และ [หมายเหต]ุ จะไมส่ามารถใชไ้ด ้

f คลกิ [ตกลง] เพือ่ปิดหนา้ตา่งการตัง้คา่ขนาดฉลาก

g คลกิ [ตกลง] เพือ่ปิดหนา้ตา่ง การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย
การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์แลว้

h คลกิ [ตกลง] เพือ่เริม่การพมิพแ์บบกระจาย

หมายเหตุ
• อาจเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะตรวจพบขอ้มลูสําหรับเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยใชฮ้บั USB หรอืเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์กอ่นสัง่
พมิพ ์ใหใ้สก่ารตัง้คา่ดว้ยตนเอง และตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพนั์น้สามารถใชสํ้าหรับการพมิพไ์ดห้รอืไม่

• ฟังกช์นันีอ้าจใชไ้มไ่ด ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเราเตอรแ์ละคณุสมบัตดิา้นความปลอดภัยทีใ่ชอ้ยู ่เชน่ ไฟรว์อลล์

• เราขอแนะนําใหค้ณุทดสอบการเชือ่มตอ่สําหรับระบบปฏบิัตกิารทีส่ามารถใชง้านได ้ตดิตอ่ผูจ้ดัการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืผูด้แูลระบบเพือ่ขอความชว่ยเหลอื
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เพือ่ใชเ้ครือ่งพมิพ ์ดว้ยคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหต้ดิตัง้ P-touch Editor และไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

เยีย่มชมเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรไ์ดท้ี ่support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลดไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรล์า่สดุ

[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

สําหรบั Windows 7

การเร ิม่ตน้ P-touch Editor 7

a เริม่ตน้ P-touch Editor

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.x] หรอื
ดับเบลิคลกิไอคอนชอรต์คทั [P-touch Editor 5.x] บนเดสกท็์อป

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

คลกิ [P-touch Editor 5.x] บนหนา้จอ [แอป] หรอืดับเบลิคลกิ [P-touch Editor 5.x] บนเดสกท็์อป

 สําหรบั Windows 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [P-touch Editor 5.x] ภายใต ้[Brother P-touch] หรอืดบัเบลิคลกิ [P-touch Editor 5.x] 
บนเดสกท็์อป

b เมือ่ P-touch Editor เริม่ตน้ เลอืกวา่คณุตอ้งการสรา้งเคา้โครงใหมห่รอืเปิดใชเ้คา้โครงเดมิทีม่อียูแ่ลว้

หมายเหตุ
เพือ่เปลีย่นฟังกช์นัการทํางานของ P-touch Editor เมือ่เริม่ตน้ คลกิ [เครือ่งมอื] - [ตวัเลอืก] จากแถบเมนู P-touch 
Editor เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบตวัเลอืก ทีด่า้นซา้ย เลอืกหัวขอ้ [ตวัเลอืก] แลว้เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการในกลอ่ง
รายการ [การดาํเนนิงาน] ภายใต ้[การต ัง้คา่เร ิม่ตน้] การตัง้คา่จากโรงงานคอื [แสดงมมุมองใหม]่

วธิใีช ้P-touch Editor 7

http://support.brother.com/
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c เลอืกหนึง่ตัวเลอืกจากทีแ่สดงบนหนา้จอ

1 เพือ่สรา้งเคา้โครงใหม ่ดบัเบลิคลกิที ่[รปูแบบใหม]่ หรอืคลกิ [รปูแบบใหม]่ แลว้จงึคลกิ [→]

2 เพือ่สรา้งเคา้โครงใหมโ่ดยการใชเ้คา้โครงทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้ ดับเบลิคลกิทีปุ่่ มหมวดหมู ่หรอืเลอืกปุ่ ม
หมวดหมูแ่ลว้คลกิ [→]

3 เพือ่เชือ่มตอ่เคา้โครงทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้เขา้กบัฐานขอ้มลู เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายทีอ่ยูถั่ดจาก 
[เชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู]

4 เพือ่เปิดเคา้โครงทีม่อียู ่คลกิ [เปิด]

2

1

3
4
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การพมิพด์ว้ย P-touch Editor 7

 โหมด Express

โหมดนี้ชว่ยใหค้ณุสรา้งรปูแบบทีป่ระกอบดว้ยขอ้ความและรปูภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เพือ่สัง่พมิพ ์คลกิ [ไฟล]์ - [พมิพ]์ จากแถบเมนู หรอืคลกิทีไ่อคอน [พมิพ]์ กอ่นสัง่พมิพ ์กําหนดคา่การตัง้คา่การ
พมิพใ์นหนา้จอพมิพ ์

 โหมด Professional

โหมดนี้ชว่ยใหค้ณุสรา้งรปูแบบโดยการใชเ้ครือ่งมอืและตัวเลอืกขัน้สงูทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย

เพือ่สัง่พมิพ ์เลอืก [ไฟล]์ - [พมิพ]์ จากแถบเมนู หรอืคลกิทีไ่อคอน [พมิพ]์ (A) กอ่นสัง่พมิพ ์กําหนดคา่การตัง้คา่การ
พมิพใ์นหนา้จอพมิพ์

นอกจากนี ้คณุสามารถคลกิทีไ่อคอน [พมิพ]์ (B) เพือ่เริม่ตน้การพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์

B

A
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 โหมดถา่ยรปู

โหมดนี้ชว่ยใหค้ณุจบัภาพทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่นของหนา้จอคอมพวิเตอรข์องคณุ พมิพอ์อกมาเป็นรปูภาพ และ
บันทกึสําหรับใชง้านในภายหลงัได ้

a คลกิทีปุ่่ มเลอืกโหมด [ถา่ยรปู]
กลอ่งโตต้อบคาํอธบิายของโหมดถา่ยรปูจะปรากฏขึน้

b คลกิ [ตกลง]
พาเลทโหมดถา่ยรปูจะปรากฏขึน้

การถา่ยโอนขอ้มลูไปยงั เครือ่งพมิพฉ์ลาก 7

เพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังเครือ่งพมิพค์ณุตอ้งใช ้P-touch Transfer Manager สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“P-touch 
Transfer Manager” ใน หนา้ 118
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การพมิพโ์ดยใชม้ว้น DK สดีาํ/แดง ขนาด 62 มม 7

ใชก้ารตัง้คา่ตอ่ไปนีเ้มือ่ใชม้ว้นทดลอง (62 มม) ทีใ่หม้าพรอ้มกบัเครือ่งพมิพฉ์ลาก หรอืเทปกระดาษยาวแบบตอ่เนือ่ง 
DK-22251 ทีม่วีางจําหน่ายท่ัวไป (สดํีา/แดง)

การกําหนดคา่ดว้ย P-touch Editor

โหมด Express 7

a เลอืก  [กระดาษ] จากนัน้
โหมด สองส ีจะปรากฏขึน้

b เลอืก [ดาํ/แดง] สําหรับ [2-โหมดส:ี]

c เลอืก [ขอ้ความ] เพือ่แกไ้ขสขีองขอ้
ความ

d เลอืก [กรอบ] เพือ่แกไ้ขสขีองเฟรม
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โหมด Professional 7

• ใช ้  [กําหนดสขีอ้ความใหข้อ้
ความทีเ่ลอืก] เพือ่แกไ้ขสขีองขอ้ความ

• ใช ้  [เปลีย่นสทีีเ่ตมิ] เพือ่แกไ้ขสทีี่
เตมิในพืน้ทีปิ่ด

• ใช ้  [เปลีย่นสเีสน้] เพือ่แกไ้ขสขีอง
เสน้

• ใช ้  [เปลีย่นสพีืน้หลงัของออบ
เจกต]์ เพือ่แกไ้ขสพีืน้หลงัของออบ
เจกต์

a คลกิทีภ่าพประกอบ  จากนัน้
รายการรายละเอยีดจะปรากฏขึน้

b เลอืก [ดาํ/แดง] จากแท็บ 
[กระดาษ]
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หมายเหตุ
• การปรับคา่ความเขม้ในการพมิพส์ดํีา/สแีดงสามารถปรับไดผ้า่นเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

• คณุไมส่ามารถเลอืกโหมดความละเอยีดได ้เมือ่ใชง้านการพมิพด์ว้ย 2 สี

c คลกิ [มมุมอง] จากนัน้เลอืก 
[พาเลทคณุสมบตั]ิ และคลกิ [ส]ี จาน
สแีกไ้ขสจีะปรากฏขึน้

• ใช ้  [กําหนดสขีอ้ความใหข้อ้
ความทีเ่ลอืก] เพือ่แกไ้ขสขีอ้ความ

• ใช ้  [เปลีย่นสทีีเ่ตมิ] เพือ่แกไ้ขสทีี่
เตมิในพืน้ทีปิ่ด

• ใช ้  [เปลีย่นสเีสน้] เพือ่แกไ้ขสขีอง
เสน้

• ใช ้  [เปลีย่นสพีืน้หลงัของออบ
เจกต]์ เพือ่แกไ้ขสพีืน้หลงัของออบ
เจกต์
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การปรบัชว่งสแีดง ความสวา่ง และความคมชดั 7

a เปิดกลอ่งโตต้อบ [พมิพ]์ ของ 
P-touch Editor

b คลกิ [คณุสมบตั]ิ

c เลอืกแท็บ [พืน้ฐาน]

d ตัง้ [ชนดิกระดาษ] เป็น [ดาํ/แดง]
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e เลอืกแท็บ [ข ัน้สงู]

f ตัง้ [ความสวา่ง] และ [ความเขม้] 
(ระหวา่ง -20 กบั +20)

g ตัง้ [ระดบัสแีดง] (ชว่งการตัง้คา่ที่
เป็นไปได:้ -20 ถงึ +20)
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สําหรบั Mac 7

การเร ิม่ตน้ P-touch Editor 7

ดับเบลิคลกิ [Macintosh HD] - [แอปพลเิคช ัน่] แลว้จงึดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนแอปพลเิคชัน่ [P-touch Editor]

หมายเหตุ
เมือ่ใชค้อมพวิเตอร ์Mac คณุไมส่ามารถถา่ยโอนขอ้มลูฉลากทีส่รา้งขึน้โดยใช ้P-touch Editor ไปยังเครือ่งพมิพไ์ด ้

โหมดการทาํงาน 7

 โหมด Standard

โหมดนี้ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งฉลากทีม่ขีอ้ความและรปูภาพ

หนา้ตา่งเคา้โครงประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ ดังตอ่ไปนี:้

1 แถบคาํส ัง่
2 แถบเครือ่งมอือปุกรณ์วาดรปู/แกไ้ข
3 ตวัตรวจสอบ
4 หนา้ตา่งเคา้โครง

1

2

3

4
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การถา่ยโอนขอ้มลูไปยงั เครือ่งพมิพฉ์ลาก 7

เพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังเครือ่งพมิพค์ณุตอ้งใชค้อมพวิเตอร ์Windows สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“P-touch Transfer 
Manager” ใน หนา้ 118

การกําหนดคา่การพมิพ ์2 สี 7

เครือ่งพมิพส์ามารถทําการพมิพ ์2 สไีด ้

การกําหนดคา่ดว้ย P-touch Editor

โหมด Standard 7

หมายเหตุ
การปรับคา่ความเขม้ในการพมิพส์ดํีา/สแีดงสามารถปรับไดผ้า่น Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์

a เลอืก [62 mm Black/Red] (ดํา/แดง 62 มม.)

b เลอืกสขีองขอ้ความและวัตถุ
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การปรบัสแีดง 7

a เปิดกลอ่งโตต้อบ [Print] 
(พมิพ)์ ของ P-touch Editor

b คลกิปุ่ ม [Detailed Settings] (การ
ตัง้คา่โดยละเอยีด)

c ตัง้ [Red Level] (ระดบัสแีดง) 
(ระหวา่ง -20 กบั +20)
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8

วธิใีช ้P-touch Editor Lite (QL-810W เทา่น ัน้) 
(Windows เทา่น ัน้) 8

ดว้ย P-touch Editor Lite คณุสามารถสรา้งเคา้โครงฉลากงา่ย ๆ  ไดห้ลากหลาย โดยไมต่อ้งตดิตัง้ไดรเวอรห์รอืซอฟตแ์วรใ์ด ๆ

P-touch Editor Lite จะสนับสนุนเมือ่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่โดยใชส้าย USB เทา่นัน้

หลังเชือ่มตอ่สาย USB แลว้ กลอ่งโตต้อบจะปรากฏขึน้บนหนา้จอคอมพวิเตอร์

• สําหรับ Windows Vista ใหค้ลกิที ่  (P-touch Editor Lite)

• สําหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 ใหค้ลกิที ่“เปิดโฟลเดอรเ์พือ่ดไูฟล”์ จากนัน้ดับ

เบิล้คลกิ  (PTLITE10)

P-touch Editor Lite เริม่ทํางาน
* เครือ่งพมิพต์อ้งตัง้คา่เป็นโหมด P-touch Editor Lite กดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟ LED แสดงสถานะ Editor 

Lite ตดิขึน้มา

หนา้ตา่งเคา้โครง

1 แถบเครือ่งมอืคาํส ัง่

วธิใีช ้P-touch Editor Lite 
(Windows เทา่น ัน้) 8

ไอคอน ฟงักช์นั

แสดงหนา้จอการสรา้งฉลากใหม่

เปิดไฟลท์ีบ่นัทกึไวด้ว้ย P-touch Editor Lite

บนัทกึขอ้มลูไปยังคอมพวิเตอร ์ไมใ่ชล่งบนเครือ่งพมิพ์

แทรกกลอ่งขอ้ความใหม ่(มปีระโยชนเ์มือ่สรา้งฉลากทีม่ขีอ้ความบรรทัดเดยีวและหลายบรรทัด)

แทรกรปูภาพลงในฉลากของคณุ
จากไฟล:์ แทรกรปูภาพทีเ่ก็บอยูบ่นคอมพวิเตอร์
จบัหนา้จอ: แทรกพืน้ทีข่องหนา้จอคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืกเป็นกราฟิก
สญัลกัษณ์: แทรกสญัลักษณ์ทีม่ใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ

แทรกกรอบ

2

1
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2 แถบเครือ่งมอืคณุสมบตั ิ

ออกจาก P-touch Editor Lite และเริม่ตน้ P-touch Editor

แสดงเมนู
เมนูประกอบดว้ยคณุลักษณะทัง้หมดของ P-touch Editor Lite

ยอ่ P-touch Editor Lite

ออกจาก P-touch Editor Lite

ไอคอน ฟงักช์นั

คลกิ  เพือ่เปลีย่นแบบอกัษร

คลกิ  เพือ่กําหนดขนาดแบบอกัษร
คณุสามารถปรับขนาดแบบอกัษรขึน้หรอืลงไดท้ลีะหนึง่ระดบั โดยคลกิที ่  หรอื 

/ กําหนดรปูแบบแบบอกัษร:

/  ตวัหนา /  ตัวเอยีง 

/  ขดีเสน้ใต ้

กําหนดการวางแนวขอ้ความในกลอ่งขอ้ความ

ตัง้คา่ความกวา้งของฉลาก คลกิ  เพือ่ตรวจจับความกวา้งของฉลากทีใ่สไ่วโ้ดยอตัโนมัติ

ตัง้คา่ความยาวของฉลาก คลกิ  เพือ่ปรับความยาวของฉลากใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ความทีป้่อนเขา้ไป
โดยอตัโนมัติ

ตัง้คา่/ยกเลกิทศิทางฉลากเป็นแนวตัง้

คลกิ  เพือ่ตัง้คา่กําลังการซมูสําหรับมมุมองฉลาก
คณุยังสามารถเปลีย่นแปลงกําลังการซมูไดโ้ดยการคลกิที ่  หรอื 

คลกิ  เพือ่พมิพป์กต ิหรอื  เพือ่พมิพแ์บบมตีวัเลอืก 
ตดัอตัโนมตั:ิ ฉลากแตล่ะชิน้จะถกูตดัโดยอตัโนมัตหิลังจากการพมิพ์
ตดัเมือ่ส ิน้สดุ: ตัดฉลากหลังจากทีพ่มิพฉ์ลากสดุทา้ย
สําเนา: พมิพฉ์ลากหลายสําเนา

ไอคอน ฟงักช์นั
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3 มมุมองฉลาก

จอแสดงผล ฟงักช์นั

มมุมองฉลากแสดงขึน้มาเมือ่ซอฟตแ์วรเ์ริม่การทํางาน ความกวา้งของฉลากในปัจจบุนัจะแสดงที่
ทางดา้นซา้ยของภาพฉลาก เมือ่ “อัตโนมัต”ิ แสดงทีด่า้นขวา จะมกีารปรับความยาวของฉลากให ้
เขา้กบัความยาวขอ้ความโดยอตัโนมัติ

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงความยาวและความกวา้งของฉลากแบบกําหนดเอง ใหเ้ลือ่นตัวชีไ้ปที่
ขอบของพืน้ทีฉ่ลาก แลว้ลากขอบเมือ่เสน้สฟ้ีาปรากฏขึน้

หากตอ้งการปรับขนาดของหนา้ตา่ง P-touch Editor Lite ใหเ้ลือ่นตวัชีเ้หนอืขอบของหนา้ตา่ง แลว้
ลากเมือ่ตวัชีเ้ปลีย่นเป็นลกูศร

บางครัง้จะมเีสน้นําแสดงขึน้มาเมือ่เคลือ่นยา้ยวัตถ ุเสน้นําจะแสดงขึน้มาเมือ่วตัถจัุดแนวทีข่อบ
ซา้ย ขอบขวา ขอบบน หรอืขอบลา่งของพืน้ทีท่ีพ่มิพไ์ด ้หรอืตรงกลาง ในภาพประกอบดา้น
ซา้ย เสน้นําจะระบวุา่วัตถอุยูต่รงกลางทีข่อบดา้นบนของฉลาก

กลอ่งขอ้ความ รปูภาพ และกรอบทีแ่ทรกจะเป็นเสมอืนวัตถ ุวัตถจุะลอ้มรอบดว้ยมอืจับ (ระบโุดยจดุ
สฟ้ีาแปดจดุ) 

ระบวุา่วตัถนัุน้ถกูเลอืกอยู่

ตวัชีเ้ปลีย่นเป็นลกูศรเมือ่เคลือ่นยา้ยเหนอืมอืจับ ลากมอืจับเพือ่เปลีย่นขนาดของวัตถุ

หากตอ้งการเคลือ่นยา้ยวัตถ ุลากวัตถเุมือ่ตวัชีเ้ปลีย่นเป็นกรอบเล็ง สําหรับวตัถขุอ้ความ ตัวชีจ้ะ
เปลีย่นเป็นกรอบเล็งเหนอืขอบของวัตถเุทา่นัน้

3
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คลกิขวาทีพ่ืน้ทีม่มุมองเคา้โครง เพือ่เลอืกและจัดการรายการเมนูตอ่ไปนี้

คณุลกัษณะอืน่ ๆ (คลกิขวาเพือ่ด)ู

เมนู ทําตาม

ยกเลกิ
ทําซ้ํา

คลกิ ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิการดําเนนิงานลา่สดุ
คลกิ ทําซํา้ เพือ่ทําซ้ําการดําเนนิงานลา่สดุ

ตดั
คดัลอก
วาง

เลอืกพืน้ทีข่อ้ความ (หรอืวัตถ)ุ ทีต่อ้งการตัดหรอืคัดลอก และเลอืก ตดั หรอื คดัลอก คลกิทีพ่ืน้ที่
จดุหมายปลายทาง และเลอืก วาง

ขอบ คณุลักษณะนีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นเครือ่งพมิพ์

แทรก คลกิ แทรก
เลอืก กลอ่งขอ้ความ เพือ่แทรกขอ้ความลงในฉลาก
เลอืก จากไฟล ์เพือ่แทรกรปูภาพทีเ่ก็บอยูใ่นคอมพวิเตอร์
เลอืก จบัหนา้จอ เพือ่แทรกพืน้ทีข่องหนา้จอคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืก
เลอืก สญัลกัษณ์ เพือ่แทรกสญัลักษณ์ทีม่ใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ
เลอืก เฟรม เพือ่แทรกกรอบในตัวของ P-touch Editor Lite

ทศิทาง เลอืกวัตถขุอ้ความ แลว้คลกิระหวา่ง ขอ้ความแนวนอน หรอื ขอ้ความแนวต ัง้ เพือ่เปลีย่นทศิทาง
ของขอ้ความ

ลําดับตวัเลข เลอืกตัวเลขหรอืตวัอกัษรภายในขอ้ความของคณุ แลว้คลกิ ลําดบัตวัเลข เพือ่แทรกตัวเลขหรอืตวั
อกัษรเรยีงลําดับลงบนฉลากแตล่ะชิน้ คลกิ  ทีด่า้นขวาของปุ่ มพมิพ ์แลว้คลกิตวัเลอืกการ
พมิพ ์เลอืกกลอ่งลําดบัตวัเลข และป้อนตวัเลขของฉลากสําหรับการพมิพล์งในฟิลดน์บั คลกิปุ่ ม
พมิพ์

เปลีย่นรปูภาพ เลอืกรปูภาพและคลกิเปลีย่นรปูภาพ เพือ่แทนทีร่ปูภาพทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นรปูภาพอืน่

หมนุ หมนุวัตถเุป็น 0° 90° 180° หรอื 270°

ลําดับ เลอืกวัตถหุนึง่รายการ และคลกิ ลําดบั จากนัน้เลอืก นํามาไวด้า้นหนา้ นําไปไวด้า้นหลงั เลือ่น
ขึน้หนา้ หรอื เลือ่นไปดา้นหลงั เพือ่ตัง้คา่ลําดบัของวตัถแุตล่ะรายการเป็นชัน้

P-touch Editor... คลกิที ่P-touch Editor เพือ่ใชง้าน P-touch Editor ชัว่คราว เมือ่ใชง้าน P-touch Editor อยา่งตอ่
เนือ่ง ใหก้ดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite จะดับลงไป

ตวัเลอืก คลกิตวัเลอืก
เลอืกระหวา่ง มม. หรอื นิว้ เพือ่ตัง้คา่หน่วยการวัด 
เลอืกภาษาของ P-touch Editor Lite เริม่ตน้แอปพลเิคชัน่ใหม ่เพือ่ใช ้“ภาษา” ทีเ่พิง่เลอืก
เลอืกระหวา่ง แสดงคา่ใหมห่ลงัการพมิพ ์หรอื ต ัง้คา่ใหมจ่ากคา่ด ัง้เดมิหลงัการพมิพ ์เพือ่
ตัง้คา่ตวัเลอืกลําดับตวัเลข

Brother Solutions Center คลกิ Brother Solutions Center เพือ่ไปยังเว็บไซตส์ําหรับขอความชว่ยเหลอืและขอ้มลู

เกีย่วกบั... คลกิเกีย่วกบั เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัเวอรช์ัน่ของ P-touch Editor Lite

ออก คลกิออก เพือ่ออกจาก P-touch Editor Lite
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วธิใีช ้P-touch Editor Lite LAN (Windows เทา่น ัน้) 8

P-touch Editor Lite LAN ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งเคา้โครงตา่ง ๆ ของฉลากไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

P-touch Editor Lite LAN ทํางานเฉพาะเมือ่เครือ่งเชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยเทา่นัน้

เมือ่ดาวนโ์หลดตัวตดิตัง้จาก install.brother มาตดิตัง้ จะมกีารสรา้งแพ็กเกจโปรแกรม P-touch Editor Lite LAN ขึน้บน
เดสกท็์อป ใหเ้ปิดแพ็กเกจโปรแกรมนัน้ แลว้คดัลอกไปยังโฟลเดอรสํ์าหรับแบง่ปันบนเซริฟ์เวอร ์P-touch Editor Lite 
LAN บนเซริฟ์เวอรส์ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูใ้ชเ้ครอืขา่ยทา่นอืน่ เพือ่สรา้งฉลาก และพมิพจ์าก QL-810W/820NWB ที่
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ย

วธิแีบง่ปัน P-touch Editor Lite LAN

• คัดลอกโฟลเดอรท์ีม่ ีP-touch Editor Lite LAN จากโฟลเดอรท์ีแ่บง่ปันไวบ้นเครอืขา่ยมายังคอมพวิเตอรข์องคณุ

• เปิดใชง้าน P-touch Editor Lite LAN จากโฟลเดอรท์ีแ่บง่ปันไวบ้นเครอืขา่ย

ดับเบลิคลกิ  ในโฟลเดอร ์PteLiteLAN

P-touch Editor Lite LAN เริม่ทํางาน

http://install.brother
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หนา้ตา่งเคา้โครง

1 แถบเครือ่งมอืคาํส ัง่

2 แถบเครือ่งมอืคณุสมบตั ิ

ไอคอน ฟงักช์นั

แสดงหนา้จอการสรา้งฉลากใหม่

เปิดไฟลท์ีบ่นัทกึไวด้ว้ย P-touch Editor Lite LAN 

บนัทกึขอ้มลูไปยังคอมพวิเตอร ์ไมใ่ชล่งบนเครือ่งพมิพ์

แทรกกลอ่งขอ้ความใหม ่(สะดวกเมือ่สรา้งฉลากทีม่ขีอ้ความบรรทัดเดยีวและหลายบรรทัด)

แทรกรปูภาพลงในฉลากของคณุ
จากไฟล:์ แทรกรปูภาพทีเ่ก็บอยูบ่นคอมพวิเตอร์
จบัหนา้จอ: แทรกพืน้ทีข่องหนา้จอคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืกเป็นกราฟิก
สญัลกัษณ์: แทรกสญัลักษณ์ทีม่ใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ

แทรกกรอบ

แสดงเมนู
เมนูประกอบดว้ยคณุลักษณะทัง้หมดของ P-touch Editor Lite LAN

ยอ่ P-touch Editor Lite LAN

ออกจาก P-touch Editor Lite LAN

ไอคอน ฟงักช์นั

คลกิ  เพือ่เปลีย่นแบบอกัษร

คลกิ  เพือ่กําหนดขนาดแบบอกัษร
คณุสามารถปรับขนาดแบบอกัษรขึน้หรอืลงไดท้ลีะหนึง่ระดบั โดยคลกิที ่  หรอื 

/ กําหนดรปูแบบแบบอกัษร:

/  ตวัหนา /  ตัวเอยีง 

/  ขดีเสน้ใต ้

กําหนดการวางแนวขอ้ความในกลอ่งขอ้ความ

1

2
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หมายเหตุ

• หากมเีครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยหลายเครือ่ง ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะใชพ้มิพ ์สามารถแสดงรายการ
ของเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัเครอืขา่ยไดโ้ดยอาศยัการคลกิ  แลว้จากนัน้คลกิ [ต ัง้คา่เครือ่งพมิพ.์..] คณุ
สามารถหาเครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการในรายการไดจ้ากเลขทีอ่ยูไ่อพี

• คณุสามารถตรวจสอบเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งพมิพไ์ดโ้ดยอาศัยการพมิพข์อ้มลูการตัง้คา่ของเครือ่งพมิพ ์กดปุ่ ม
ตัด ( ) คา้งไวใ้นขณะเปิดใชง้านเพือ่พมิพข์อ้มลูการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

• เราแนะนําใหค้ณุกาํหนดตําแหน่งเครือ่งพมิพโ์ดยใช ้BRAdmin เนือ่งจากการทําเชน่นีช้ว่ยใหค้ณุสามารถมอง
เห็นเครือ่งพมิพใ์นรายการ

ตัง้คา่ความกวา้งของฉลาก คลกิ  เพือ่ตรวจจับความกวา้งของฉลากทีใ่สไ่วโ้ดยอตัโนมัติ

ตัง้คา่ความยาวของฉลาก คลกิ  เพือ่ปรับความยาวของฉลากใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ความทีป้่อนเขา้ไป
โดยอตัโนมัติ

เปลีย่นทศิทางฉลากเป็นแนวตัง้

คลกิ  เพือ่ตัง้คา่กําลังการซมูสําหรับมมุมองฉลาก
คณุยังสามารถเปลีย่นแปลงกาํลังการซมูไดโ้ดยการคลกิที ่  หรอื 

คลกิ  เพือ่พมิพป์กต ิหรอื  เพือ่พมิพแ์บบมตีวัเลอืก 
ตวัเลอืกการพมิพ.์..: ตดัอตัโนมัต ิตดัเมือ่ส ิน้สดุ สําเนา
ตัดอตัโนมัต:ิ ฉลากแตล่ะชิน้จะถกูตัดโดยอตัโนมตัหิลังจากการพมิพ์
ตัดเมือ่ส ิน้สดุ: ตดัฉลากหลังจากทีพ่มิพฉ์ลากสดุทา้ย
สําเนา: พมิพฉ์ลากหลายสําเนา
ต ัง้คา่เครือ่งพมิพ.์..: แสดงรายการของเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

ไอคอน ฟงักช์นั
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3 มมุมองฉลาก

จอแสดงผล ฟงักช์นั

มมุมองฉลากแสดงขึน้มาเมือ่ซอฟตแ์วรเ์ริม่การทํางาน ความกวา้งของฉลากในปัจจบุนัจะแสดงที่
ทางดา้นซา้ยของภาพฉลาก เมือ่ “อัตโนมัต”ิ แสดงทีด่า้นขวา จะมกีารปรับความยาวของฉลากให ้
เขา้กบัความยาวขอ้ความโดยอตัโนมัติ

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงความยาวและความกวา้งของฉลากแบบกําหนดเอง ใหเ้ลือ่นตัวชีไ้ปที่
ขอบของพืน้ทีฉ่ลาก แลว้ลากขอบเมือ่เสน้สฟ้ีาปรากฏขึน้

หากตอ้งการปรับขนาดของหนา้ตา่ง P-touch Editor Lite LAN ใหเ้ลือ่นตวัชีเ้หนอืขอบของ
หนา้ตา่ง แลว้ลากเมือ่ตัวชีเ้ปลีย่นเป็นลกูศร

บางครัง้จะมเีสน้นําแสดงขึน้มาเมือ่เคลือ่นยา้ยวัตถ ุเสน้นําจะแสดงขึน้มาเมือ่วตัถจัุดแนวทีข่อบ
ซา้ย ขอบขวา ขอบบน หรอืขอบลา่งของพืน้ทีท่ีพ่มิพไ์ด ้หรอืตรงกลาง ในภาพประกอบดา้น
ซา้ย เสน้นําจะระบวุา่วัตถอุยูต่รงกลางทีข่อบดา้นบนของฉลาก

กลอ่งขอ้ความ รปูภาพ และกรอบทีแ่ทรกจะเป็นเสมอืนวัตถ ุวัตถจุะลอ้มรอบดว้ยมอืจับ (ระบโุดยจดุ
สฟ้ีาแปดจดุ) 

ระบวุา่วตัถนัุน้ถกูเลอืกอยู่

ตวัชีเ้ปลีย่นเป็นลกูศรเมือ่เคลือ่นยา้ยเหนอืมอืจับ ลากมอืจับเพือ่เปลีย่นขนาดของวัตถุ

หากตอ้งการเคลือ่นยา้ยวัตถ ุลากวัตถเุมือ่ตวัชีเ้ปลีย่นเป็นกรอบเล็ง สําหรับวตัถขุอ้ความ ตัวชีจ้ะ
เปลีย่นเป็นกรอบเล็งเหนอืขอบของวัตถเุทา่นัน้

3
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คลกิขวาทีพ่ืน้ทีม่มุมองเคา้โครง เพือ่เลอืกและจัดการรายการเมนูตอ่ไปนี้

คณุลกัษณะอืน่ ๆ (คลกิขวาเพือ่ด)ู

เมนู ทําตาม

ยกเลกิ
ทําซ้ํา

คลกิ ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิการดําเนนิงานลา่สดุ
คลกิ ทําซํา้ เพือ่ทําซ้ําการดําเนนิงานลา่สดุ

ตดั
คดัลอก
วาง

เลอืกพืน้ทีข่อ้ความ (หรอืวัตถ)ุ ทีต่อ้งการตัดหรอืคัดลอก และเลอืก ตดั หรอื คดัลอก คลกิทีพ่ืน้ที่
จดุหมายปลายทาง และเลอืก วาง

ขอบ คณุลักษณะนีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นเครือ่งพมิพ์

แทรก คลกิ แทรก
เลอืก กลอ่งขอ้ความ เพือ่แทรกขอ้ความลงในฉลาก
เลอืก จากไฟล ์เพือ่แทรกรปูภาพทีเ่ก็บอยูใ่นคอมพวิเตอร์
เลอืก จบัหนา้จอ เพือ่แทรกพืน้ทีข่องหนา้จอคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืก
เลอืก สญัลกัษณ์ เพือ่แทรกสญัลักษณ์ทีม่ใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ
เลอืก เฟรม เพือ่แทรกกรอบในตัวของ P-touch Editor Lite LAN

ทศิทาง เลอืกวัตถขุอ้ความ แลว้คลกิระหวา่ง ขอ้ความแนวนอน หรอื ขอ้ความแนวต ัง้ เพือ่เปลีย่นทศิทาง
ของขอ้ความ

ลําดับตวัเลข เลอืกตัวเลขหรอืตวัอกัษรภายในขอ้ความของคณุ แลว้คลกิ ลําดบัตวัเลข เพือ่แทรกตัวเลขหรอื
ตวัอกัษรเรยีงลําดับลงบนฉลากแตล่ะชิน้ คลกิ  ทีด่า้นขวาของปุ่ มพมิพ ์แลว้คลกิตวัเลอืกการ
พมิพ ์เลอืกกลอ่ง ลําดบัตวัเลข แลว้ป้อนตัวเลขของฉลากสําหรับการพมิพล์งในฟิลด ์นบั คลกิปุ่ ม
พมิพ์

เปลีย่นรปูภาพ เลอืกรปูภาพและคลกิเปลีย่นรปูภาพ เพือ่แทนทีร่ปูภาพทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นรปูภาพอืน่

หมนุ หมนุวัตถเุป็น 0° 90° 180° หรอื 270°

ลําดับ เลอืกวัตถหุนึง่รายการ และคลกิ ลําดบั จากนัน้เลอืก นํามาไวด้า้นหนา้ นําไปไวด้า้นหลงั เลือ่น
ขึน้หนา้ หรอื เลือ่นไปดา้นหลงั เพือ่ตัง้คา่ลําดบัของวตัถแุตล่ะรายการเป็นชัน้

ตวัเลอืก คลกิตวัเลอืก
เลอืกระหวา่ง มม. (มลิลเิมตร) หรอื นิว้ เพือ่ตัง้คา่หน่วยการวดั 
เลอืกภาษาสําหรับ P-touch Editor Lite LAN เริม่ตน้แอปพลเิคชนัใหม ่เพือ่ใช ้“ภาษา” ทีเ่พิง่เลอืก
เลอืกระหวา่ง แสดงคา่ใหมห่ลงัการพมิพ ์หรอื ต ัง้คา่ใหมจ่ากคา่ด ัง้เดมิหลงัการพมิพ ์เพือ่ตัง้
คา่ตัวเลอืกลําดบัตัวเลข

Brother Solutions Center คลกิ Brother Solutions Center เพือ่ไปยังเว็บไซตส์ําหรับขอความชว่ยเหลอืและขอ้มลู

เกีย่วกบั คลกิเกีย่วกบั เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัเวอรช์ัน่ของ P-touch Editor Lite LAN

ออก คลกิออก เพือ่ออกจาก P-touch Editor Lite LAN
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P-touch Transfer Manager 9

โปรแกรมนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ ไปยังเครือ่งพมิพ ์และบนัทกึขอ้มลูสํารองของขอ้มลูของ
คณุลงในคอมพวิเตอร์

แรกทีส่ดุ P-touch Transfer Manager จะถา่ยโอนขอ้มลูไปยงัเครือ่งพมิพจ์ากนัน้ P-touch Template จะสง่ขอ้มลู
ขอ้ความทีจ่ะใสเ่ขา้ไปในแมแ่บบแลว้พมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั P-touch Template สามารถดาวนโ์หลด 
“P-touchTemplate Manual/Raster Command Reference” (คูม่อื P-touch Template/การอา้งองิคําสัง่แรสเตอร)์ 
(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 
[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [คูม่อื] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

ตอ้งการฟังกช์นัการถา่ยโอนเพือ่ใช ้P-touch Template

สามารถถา่ยโอนแมแ่บบผา่นเครอืขา่ยไดเ้ชน่กนั

การถา่ยโอนแมแ่บบไปยงั P-touch Transfer Manager 9

เพือ่ใช ้P-touch Transfer Manager กอ่นอืน่คณุจําเป็นตอ้งถา่ยโอนแมแ่บบทีส่รา้งขึน้ใน P-touch Editor ไปยัง P-touch 
Transfer Manager

a ใน P-touch Editor เปิดแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการ

b คลกิ [ไฟล]์ - [โอนเทมเพลท] - [โอน]

เมือ่ P-touch Transfer Manager เริม่ตน้ หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
สามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใช ้P-touch Transfer Manager

• สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 
จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer 
Manager 2.2]

• สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
คลกิ [P-touch Transfer Manager 2.2] บนหนา้จอ [แอป]

• สําหรบั Windows 10: 
จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [P-touch Transfer Manager 2.2] ภายใต ้[Brother P-touch]

วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ 
P-touch Library (Windows เทา่น ัน้) 9

http://support.brother.com/
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หนา้ตา่งหลกั 9

1 แถบเมนู
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่มากมาย ซึง่จัดกลุม่ไวใ้นแตล่ะชือ่เมนู ([ไฟล]์ [แกไ้ข] [มมุมอง] [เครือ่งมอื] และ [วธิใีช]้) ตาม
ฟังกช์นัการทํางานของคําสัง่นัน้ ๆ

2 แถบเครือ่งมอื
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีใ่ชบ้อ่ย

3 ตวัเลอืกเครือ่งพมิพ์
ใหค้ณุสามารถเลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะถา่ยโอนขอ้มลูไป เมือ่คณุเลอืกเครือ่งพมิพข์อ้มลูทีส่ามารถสง่ไปยังเครือ่งพมิพท์ี่
เลอืกไวเ้ทา่นัน้ทีจ่ะแสดงในรายการขอ้มลู

4 รายการโฟลเดอร์
แสดงรายการของโฟลเดอรแ์ละเครือ่งพมิพ ์เมือ่คณุเลอืกโฟลเดอร ์แมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงในรายการ
แมแ่บบ
ถา้คณุเลอืกเครือ่งพมิพ ์ระบบจะแสดงแมแ่บบปัจจบุนัและขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ัดเก็บอยูใ่นเครือ่งพมิพ์

5 รายการแมแ่บบ
แสดงรายการแมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

6 การเรยีกดตูวัอยา่ง
แสดงตวัอยา่งแมแ่บบในรายการแมแ่บบ

2

4

1

3

5

6
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คาํอธบิายไอคอนแถบเครือ่งมอื

ไอคอน ชือ่ปุ่ ม ฟงักช์นั

โอน ถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ จากคอมพวิเตอรไ์ปยังเครือ่งพมิพ์

บนัทกึถา่ยโอนไฟล์

(เมือ่ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ)์

เปลีย่นประเภทไฟลข์อ้มลูทีจ่ะถา่ยโอนไปยังแอปพลเิคชนัอืน่

เลอืก “BLF” เป็นนามสกลุไฟล ์เมือ่พมิพฉ์ลากดว้ยโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาด
ใหญ ่(USB) หรอืเมือ่ถา่ยโอนขอ้มลูดว้ย BRAdmin Professional (LAN 
หรอื Wi-Fi) หรอื Mobile Transfer Express (Wi-Fi) เลอืก “PDZ” เมือ่
ถา่ยโอนขอ้มลูดว้ย Transfer Express (USB)

อนิเทอรเ์ฟซทีส่ามารถใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกันออกไปขึน้อยูก่บัรุน่ผลติภัณฑ์
ของคณุ

สํารอง เรยีกคนืแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้นเครือ่งพมิพแ์ละบนัทกึลงใน
คอมพวิเตอร์

เปิด เปิดแมแ่บบทีเ่ลอืก

คน้หา ใหค้ณุสามารถคน้หาแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch 
Library

รปูแบบทีแ่สดง เปลีย่นรปูแบบการแสดงไฟล์
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การถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ จากคอมพวิเตอรไ์ปยงั
เครือ่งพมิพฉ์ลาก 9

ใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ถา่ยโอนแมแ่บบ ฐานขอ้มลู และรปูภาพจากคอมพวิเตอรไ์ปยังเครือ่งพมิพ์

a เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัเครือ่งพมิพผ์า่น USB แลว้เปิดเครือ่งพมิพ์
ชือ่รุน่เครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้มาถัดจากไอคอนเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร์
หากคณุเลอืกเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร ์ระบบจะแสดงแมแ่บบปัจจบุนัและขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ดัเกบ็อยูใ่นเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• หากเครือ่งพมิพไ์มไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอืออฟไลนอ์ยู ่เครือ่งพมิพจ์ะไมป่รากฏในมมุมองโฟลเดอร์

• กอ่นทีจ่ะถา่ยโอนขอ้มลู ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่กนัอยา่งถกูตอ้งโดยการใชส้าย USB หรอื
การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย และเครือ่งพมิพเ์ปิดอยู่

b เลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ไป

หมายเหตุ
กอ่นทีจ่ะถา่ยโอนขอ้มลู ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่กนัอยา่งถกูตอ้ง โดยการใชส้าย USB หรอื
การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย และเครือ่งพมิพเ์ปิดอยู่



วธิใีช ้P-touch Transfer Manager และ P-touch Library (Windows เทา่นัน้) 

122

9

c คลกิขวาทีโ่ฟลเดอร ์[การปรบัต ัง้คา่] เลอืก [ใหม]่ แลว้จงึสรา้งโฟลเดอรใ์หม่

d ลากแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนไปวางไวใ้นโฟลเดอรใ์หม่

ขอ้กําหนดของฟงักช์นัการถา่ยโอน

ประเภทขอ้มลู จํานวนรายการสงูสดุทีส่ามารถ
ถา่ยโอนได้ รายละเอยีดขอ้จํากดั

แมแ่บบ
QL-810W: 99

QL-820NWB: 255
 แตล่ะแมแ่บบสามารถใสว่ัตถไุดส้งูสดุ 50 รายการ

ฐานขอ้มลู
QL-810W: 99

QL-820NWB: 99

 สามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะไฟล ์*.csv เทา่นัน้

 แตล่ะไฟล ์*.csv สามารถใสข่อ้มลูไดส้งูสดุ 65,000 รายการ

รปูภาพ 
(ถา่ยโอนสญัลักษณ์)

QL-810W: 99

QL-820NWB: 255

 สามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะไฟล ์*.bmp เทา่นัน้

 แนะนําใหใ้ชไ้ฟล ์*.bmp สขีาวดํา

 จํากัดขนาดที ่720 × 720 พกิเซล

 รปูภาพขนาดกวา้งอาจถกูครอบตดั
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หมายเหตุ
คณุสามารถตรวจสอบพืน้ทีว่า่งทีม่ใีนหน่วยความจําไฟลถ์า่ยโอนโดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 84 
ดทูี ่[ROM FREE] ในรายงานสําหรับพืน้ทีว่า่งทีม่ี 1

1 พืน้ทีว่า่งทีม่อียูท่ีป่รากฏใน “ROM FREE: ******* ไบต”์ อาจแตกตา่งจากพืน้ทีว่า่งทีม่อียูจ่รงิ

คณุสามารถดแูมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ โดยเลอืก

 โฟลเดอรท์ีอ่ยูใ่นโฟลเดอร ์[การปรบัต ัง้คา่]

 [เนือ้หาท ัง้หมด]

 หนึง่ในหมวดหมูท่ีอ่ยูภ่ายใต ้[ตวักรอง] เชน่ [รปูแบบ]

เมือ่ถา่ยโอนหลายแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ใหล้ากไฟลทั์ง้หมดทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนไปวางไวใ้นโฟลเดอรใ์หม่

ระบบจะกําหนดหมายเลขคยีไ์ปยังแตล่ะไฟล ์(ตําแหน่งหน่วยความจําในเครือ่งพมิพ)์ เมือ่วางไฟลนั์น้ไวใ้นโฟลเดอร์
ใหม่
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e เพือ่เปลีย่นหมายเลขคยีท์ีก่ําหนดไปยังรายการ คลกิขวาทีร่ายการนัน้ เลอืก [กําหนดปุ่ ม] แลว้จงึเลอืกหมายเลขคยี์
ทีต่อ้งการ

หมายเหตุ
• ระบบจะกําหนดหมายเลขคยีไ์ปยังขอ้มลูทัง้หมดทีถ่กูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพ ์ยกเวน้ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู

• หากแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ทีถ่กูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพม์หีมายเลขคยีเ์ดยีวกบัแมแ่บบทีถ่กูบนัทกึไวใ้นเครือ่งพมิพอ์ยู่
กอ่นแลว้ แมแ่บบใหมจ่ะบนัทกึทับแมแ่บบเกา่ คณุสามารถยนืยันการกําหนดหมายเลขคยีข์องแมแ่บบทีบ่ันทกึไว ้
ในเครือ่งพมิพโ์ดยการทําสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลู
อืน่ ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้นเครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 126

• หากหน่วยความจําของเครือ่งพมิพเ์ต็ม ใหล้บแมแ่บบหนึง่แมแ่บบหรอืมากกวา่นัน้ออกจากหน่วยความจําของ
เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีบ่ันทกึไวใ้นเครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 126

f เพือ่เปลีย่นชือ่แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน ใหค้ลกิรายการทีต่อ้งการแลว้จงึพมิพช์ือ่ใหม ่จํานวน
ตัวอกัขระทีใ่ชสํ้าหรับชือ่แมแ่บบอาจถกูจํากดัโดยขึน้อยูก่บัรุน่ของเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
หนา้จอแสดงผลแบบ LCD (เฉพาะ QL-820NWB) แสดงตัวอกัขระ 9 ตัวแรกของชือ่ไฟลแ์มแ่บบ
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g เลอืกโฟลเดอรท์ีม่แีมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้จงึคลกิ [โอน] ขอ้ความยนืยนัจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
• คณุยังสามารถถา่ยโอนแตล่ะรายการไปยังเครือ่งพมิพโ์ดยไมต่อ้งเพิม่รายการเหลา่นัน้เขา้ไปในโฟลเดอร ์เลอืก
แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้จงึคลกิ [โอน]

• สามารถเลอืกไดห้ลายรายการและหลายโฟลเดอร ์และถา่ยโอนไปพรอ้มกนัในครัง้เดยีว

h คลกิ [ตกลง]

ขอ้มลูทีเ่ลอืกจะถกูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพ์
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การสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้นเครือ่งพมิพฉ์ลาก 9

ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เรยีกคนืแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีบ่ันทกึไวใ้นเครือ่งพมิพแ์ละบันทกึลงในคอมพวิเตอร์

สิง่สําคญั
• แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีสํ่ารองไวไ้มส่ามารถแกไ้ขไดใ้นเครือ่งคอมพวิเตอร์

• ขึน้อยูก่บัรุน่ของเครือ่งพมิพ ์แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทีสํ่ารองไวอ้าจไมส่ามารถถา่ยโอนระหวา่งรุน่ทีแ่ตกตา่งกนัได ้

a เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัเครือ่งพมิพ ์แลว้เปิดเครือ่งพมิพ์
ชือ่รุน่เครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้มาถัดจากไอคอนเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร์
หากคณุเลอืกเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร ์ระบบจะแสดงแมแ่บบปัจจบุนัและขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ดัเกบ็อยูใ่นเครือ่งพมิพ์

b เลอืกเครือ่งพมิพเ์พือ่สํารองขอ้มลูจากเครือ่ง แลว้จงึคลกิ [สํารอง]
ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้

c คลกิ [ตกลง]
ระบบจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้ในมมุมองโฟลเดอรข์องเครือ่งพมิพ ์ชือ่โฟลเดอรม์าจากวันทีแ่ละเวลาของการสํารอง
ขอ้มลู แมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ ทัง้หมดของเครือ่งพมิพจ์ะไดรั้บการถา่ยโอนมายังโฟลเดอรใ์หมแ่ละบนัทกึไวใ้น
คอมพวิเตอร์
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9

การลบขอ้มลูเครือ่งพมิพฉ์ลาก 9

ใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ลบแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ทัง้หมดทีบ่ันทกึไวใ้นเครือ่งพมิพ์

a เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบัเครือ่งพมิพ ์แลว้เปิดเครือ่งพมิพ์
ชือ่รุน่เครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้มาถัดจากไอคอนเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร์

b คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพแ์ลว้จงึเลอืก [ลบท ัง้หมด]

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้

c คลกิ [ตกลง]
แมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ ทัง้หมดทีบ่นัทกึไวใ้นเครือ่งพมิพถ์กูลบไปแลว้
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9

การสรา้งไฟลถ์า่ยโอนและไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน 9

คณุสามารถใช ้P-touch Transfer Manager เพือ่บนัทกึขอ้มลูแมแ่บบซึง่ไดส้รา้งขึน้โดยใช ้P-touch Editor ใน
รปูแบบ BLF หรอื PDZ คณุสามารถถา่ยโอนไฟลใ์นรปูแบบนีไ้ปยังเครือ่งพมิพ ์ผา่นเครอืขา่ยจากคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณ์เคลือ่นที ่คณุยังสามารถพมิพไ์ฟลใ์นรปูแบบ BLF จากโหมดเก็บขอ้มลูขนาดใหญไ่ดเ้ชน่กนั

a สรา้งแมแ่บบโดยใช ้P-touch Editor แลว้จงึถา่ยโอนไปยัง P-touch Transfer Manager
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager” ใน หนา้ 118

b ไมต่อ้งเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร ์เลอืก [การปรบัต ัง้คา่] ในหนา้ตา่ง P-touch Transfer Manager 
แลว้จงึเลอืกแมแ่บบทีจ่ะบนัทกึ

หมายเหตุ
คณุสามารถเลอืกแมแ่บบพรอ้มกนัหลายไฟลไ์ดใ้นเวลาเดยีวกนั

c คลกิ [ไฟล]์ - [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์

สิง่สําคญั
ปุ่ ม [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์ จะปรากฏขึน้ก็ตอ่เมือ่เครือ่งพมิพไ์มเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอืออฟไลน์

หมายเหตุ
• ถา้คณุคลกิ [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์ หลังจากการเลอืก [การปรบัต ัง้คา่] แมแ่บบและขอ้มลูอืน่ ๆ ทัง้หมดในโฟลเดอร์
จะถกูบันทกึเป็นไฟลถ์า่ยโอน (.blf) หรอืไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)

• คณุสามารถรวมแมแ่บบหลาย ๆ ไฟลเ์ขา้เป็นไฟลถ์า่ยโอน (.blf) หรอืไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) เพยีงไฟลเ์ดยีว

d ใน [บนัทกึเป็นชนดิ] เลอืกรปูแบบของแมแ่บบทีต่อ้งการ แลว้จงึป้อนชือ่และบนัทกึแมแ่บบ
เลอืกรปูแบบ BLF เมือ่พมิพโ์ดยการใชโ้หมดเก็บขอ้มลูขนาดใหญห่รอืเมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์เคลือ่นทีเ่ขา้กบั
เครือ่งพมิพด์ว้ย Wireless Direct หรอื Wi-Fi และเลอืกรปูแบบ PDZ เมือ่ทําการเชือ่มตอ่โดยการใชบ้ลทูธู
บันทกึแมแ่บบเป็นไฟลถ์า่ยโอน (.blf) หรอืไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)
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9

P-touch Library 9

โปรแกรมนีช้ว่ยใหค้ณุจัดการและพมิพแ์มแ่บบ P-touch Editor

การเร ิม่ตน้ P-touch Library 9

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิที ่[โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2]

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

คลกิ [P-touch Library 2.2] บนหนา้จอ [แอป]

 สําหรบั Windows 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [P-touch Library 2.2] ภายใต ้[Brother P-touch]

เมือ่ P-touch Library เปิดขึน้มา หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้

หนา้ตา่งหลกั 9

1 แถบเมนู
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีม่อียูทั่ง้หมด ซึง่จดักลุม่ไวใ้นแตล่ะชือ่เมนู ([ไฟล]์ [แกไ้ข] [มมุมอง] [เครือ่งมอื] และ 
[วธิใีช]้) ตามฟังกช์นัการทํางานของคําสัง่นัน้ ๆ

2 แถบเครือ่งมอื
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีใ่ชบ้อ่ย

3 รายการโฟลเดอร์
แสดงรายการโฟลเดอร ์เมือ่คณุเลอืกโฟลเดอร ์แมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงในรายการแมแ่บบ

2

3

1

4

5
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9

4 รายการแมแ่บบ
แสดงรายการแมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 การเรยีกดตูวัอยา่ง
เรยีกดตูัวอยา่งแมแ่บบทีเ่ลอืกในรายการแมแ่บบ

คาํอธบิายไอคอนแถบเครือ่งมอื

ไอคอน ชือ่ปุ่ ม ฟงักช์นั

เปิด เปิดแมแ่บบทีเ่ลอืก

พมิพ์ พมิพแ์มแ่บบทีเ่ลอืกดว้ยเครือ่งพมิพ์

คน้หา ใหค้ณุคน้หาแมแ่บบทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch Library

รปูแบบทีแ่สดง เปลีย่นรปูแบบการแสดงไฟล์
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9

การเปิดและการแกไ้ขแมแ่บบ 9

เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการเปิดหรอืแกไ้ข แลว้จงึคลกิ [เปิด]

โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแมแ่บบจะเริม่ตน้ขึน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถแกไ้ขแมแ่บบได ้
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9

การพมิพแ์มแ่บบ 9

เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์แลว้จงึคลกิ [พมิพ]์

เครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่จะพมิพแ์มแ่บบ
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9

การคน้หาแมแ่บบ 9

คณุสามารถคน้หาแมแ่บบทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch Library

a คลกิ [คน้หา]
กลอ่งโตต้อบคน้หา จะปรากฏขึน้

b ระบเุกณฑค์น้หา
มเีกณฑค์น้หาดังตอ่ไปนี้

c คลกิ [เร ิม่ตน้การคน้หา]
การคน้หาเริม่ขึน้
ผลการคน้หาจะแสดงบนหนา้จอ

การต ัง้คา่ รายละเอยีด

พารามเิตอรห์ลายตวั กําหนดวธิกีารทีโ่ปรแกรมใชค้น้หาเมือ่มกีารระบเุกณฑค์น้หาหลายประการ หากคณุเลอืก [และ] 
โปรแกรมจะคน้หาไฟลท์ีเ่ป็นไปตามเกณฑท์ัง้หมด 
หากคณุเลอืก [หรอื] โปรแกรมจะคน้หาไฟลท์ีเ่ป็นไปตามเกณฑใ์ดเกณฑห์นึง่

ชือ่ คน้หาแมแ่บบโดยการระบชุือ่ไฟล์

ประเภท คน้หาแมแ่บบโดยการระบปุระเภทไฟล์

ขนาด คน้หาแมแ่บบโดยการระบขุนาดไฟล์

วนัที่ คน้หาแมแ่บบโดยการระบวุันทีข่องไฟล์
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d ปิดกลอ่งโตต้อบคน้หา
เพือ่ยนืยันผลการคน้หา คลกิ [ผลการคน้หา] ในมมุมองโฟลเดอร์

หมายเหตุ
คณุสามารถลงทะเบยีนแมแ่บบใน P-touch Library โดยการลากไปวางในโฟลเดอร ์[เนือ้หาท ัง้หมด] หรอืในรายการ
โฟลเดอร ์คณุยังสามารถกําหนดคา่ P-touch Editor ใหล้งทะเบยีนแมแ่บบใน P-touch Library โดยอตัโนมัต ิโดยทํา
ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1 จากเมนู P-touch Editor ใหเ้ลอืก [เครือ่งมอื] - [ตวัเลอืก]

2 ในกลอ่งโตต้อบตวัเลอืก คลกิ [การต ัง้คา่การลงทะเบยีน] ในแท็บ [ท ัว่ไป]

3 เลอืกระยะเวลาสําหรับการลงทะเบยีนแมแ่บบทีส่รา้งขึน้โดย P-touch Editor แลว้จงึคลกิ [ตกลง]
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10

คณุสามารถถา่ยโอนแมแ่บบไปยังเครือ่งพมิพไ์ดด้ว้ย P-touch Transfer Express อยา่งแรกผูด้แูลระบบสรา้งแมแ่บบขึน้
มา แลว้จงึกระจายแมแ่บบนัน้ไปพรอ้มกบั P-touch Transfer Express แลว้คณุจงึสามารถใช ้P-touch Transfer Express 
เพือ่ถา่ยโอนแมแ่บบไปยังเครือ่งพมิพข์องคณุโดยตรงได ้

คณุสามารถดาวนโ์หลด P-touch Transfer Express ลา่สดุจากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่
support.brother.com 

[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

สิง่สําคญั
• หากตอ้งการถา่ยโอนแมแ่บบใหม ่ใหแ้น่ใจวา่คณุระบหุมายเลข [กําหนดปุ่ ม] (ใน P-touch Transfer Manager) ทีไ่ม่
ไดม้กีารใชอ้ยูใ่นปัจจบุัน หากหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ทีร่ะบถุกูใชอ้ยู ่แมแ่บบใหมจ่ะบนัทกึทับแมแ่บบทีม่อียูเ่ดมิ

• ฟังกช์นันีต้อ้งการการเชือ่มตอ่ USB

การเตรยีม P-touch Transfer Express 10

ผูใ้ชต้อ้งเตรยีม P-touch Transfer Express สําหรับการถา่ยโอนแมแ่บบไปยังเครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
• ตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่นเริม่ใช ้Transfer Express

• P-touch Transfer Express มเีฉพาะภาษาองักฤษ

a คณุสามารถดาวนโ์หลด P-touch Transfer Express ลา่สดุจากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่
support.brother.com 
[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

b ดาวนโ์หลด Transfer Express ไปยังตําแหน่งใดก็ไดใ้นคอมพวิเตอร์

c แตกไฟล ์(.zip) ทีด่าวนโ์หลดมา

การถา่ยโอนแมแ่บบดว้ย P-touch Transfer 
Express (Windows เทา่น ัน้) 10

ผูด้แูลระบบ ผูใ้ช ้

เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้าน
บราเดอร ์support.brother.com

P-touch
 Editor

P-touch 
Transfer Manager

Transfer Express

xxx.lbx xxx.lbx xxx.pdz

1.

2. 3. 4. 5.

P-touch 
Transfer Express

xxx.pdz

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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การถา่ยโอนแมแ่บบไปยงั P-touch Transfer Manager 10

a ใน P-touch Editor เปิดแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการ

b คลกิ [ไฟล]์ - [โอนเทมเพลท] - [โอน]

แมแ่บบจะถกูถา่ยโอนไปยัง P-touch Transfer Manager
P-touch Transfer Manager จะเริม่ตน้โดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ
• สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 
คณุยังสามารถถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager โดยการคลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ - [โปรแกรมท ัง้หมด] -
[Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2] เพือ่เริม่ตน้ P-touch Transfer 
Manager แลว้จงึลากไฟล ์.lbx ไปทีห่นา้ตา่ง P-touch Transfer Manager

• สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
นอกจากนีย้ังสามารถถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager โดยการคลกิ [P-touch Transfer 
Manager 2.2] บนหนา้จอ [แอป] เพือ่เริม่ใช ้P-touch Transfer Manager แลว้จงึลากไฟล ์.lbx ไปยังหนา้ตา่ง 
P-touch Transfer Manager

• สําหรบั Windows 10: 
คณุยังสามารถถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager โดยคลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ แลว้จงึคลกิ [Brother 
P-touch] - [P-touch Transfer Manager 2.2] เพือ่เริม่ใช ้P-touch Transfer Manager แลว้จงึลากไฟล ์.lbx 
ไปยังหนา้ตา่ง P-touch Transfer Manager
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การบนัทกึแมแ่บบเป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) 10

เพือ่สรา้งไฟลใ์นรปูแบบทีส่ามารถใชใ้น P-touch Transfer Express ใหบ้นัทกึแมแ่บบเป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)

a ในมมุมองโฟลเดอร ์เลอืก [การปรบัต ัง้คา่]

b เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการกระจาย
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c คลกิ [ไฟล]์ - [บนัทกึ ไฟลโ์อน...]

สิง่สําคญั
ปุ่ ม [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์ จะปรากฏขึน้ก็ตอ่เมือ่เครือ่งพมิพไ์มเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอืออฟไลน์

หมายเหตุ
• ถา้คณุคลกิ [บนัทกึ ไฟลโ์อน...] หลังจากการเลอืก [การปรบัต ัง้คา่] หรอืสรา้งโฟลเดอร ์แมแ่บบทัง้หมดใน
โฟลเดอรจ์ะถกูบนัทกึเป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)

• คณุสามารถรวมแมแ่บบหลาย ๆ ไฟลเ์ขา้เป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) เพยีงไฟลเ์ดยีว

d พมิพช์ือ่ แลว้จงึคลกิที ่[บนัทกึ]

แมแ่บบจะถกูบันทกึเป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)
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10

การกระจายไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) และ P-touch Transfer 
Express ใหก้บัผูใ้ช้ 10

หมายเหตุ
หากผูใ้ชไ้ดด้าวนโ์หลด P-touch Transfer Express แลว้ ผูด้แูลระบบไมจํ่าเป็นตอ้งสง่โฟลเดอร ์Transfer Express 
ไปใหผู้ใ้ชอ้กี ในกรณีนี ้ผูใ้ชเ้พยีงแคย่า้ยไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนทีก่ระจายไปไวใ้นโฟลเดอรท์ีด่าวนโ์หลดมา แลว้จงึ
ดับเบลิคลกิที ่[PtTrExp.exe]

a ยา้ยไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) ไปไวใ้นโฟลเดอรด์าวนโ์หลด

b กระจายไฟลทั์ง้หมดในโฟลเดอรด์าวนโ์หลดใหแ้กผู่ใ้ช ้
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การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) ไปยงัเครือ่งพมิพฉ์ลาก 10

โดยการใชแ้อปพลเิคชนั P-touch Transfer Express ทีไ่ดรั้บจากผูด้แูลระบบ ผูใ้ชส้ามารถถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ย
โอน (.pdz) ไปยังเครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
หา้มปิดเครือ่งขณะกําลังถา่ยโอนแมแ่บบ

a เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

b เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB

c ดับเบลิคลกิ [PtTrExp.exe] ทีไ่ดรั้บจากผูด้แูลระบบ

d 1 เมือ่มไีฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) เพยีงไฟลเ์ดยีวภายในโฟลเดอรท์ีม่ ี[PtTrExp.exe] ใหค้ลกิ [Transfer] 
(ถา่ยโอน)

การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนจะเริม่ขึน้
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2 หากมไีฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) หลายไฟลห์รอืไมม่ไีฟลด์งักลา่วอยูภ่ายใน โฟลเดอรท์ีม่ ี[PtTrExp.exe] 
คลกิ [Browse] (เรยีกด)ู

เลอืกไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้จงึคลกิ [เปิด]

คลกิที ่[Transfer] (ถา่ยโอน)



การถา่ยโอนแมแ่บบดว้ย P-touch Transfer Express (Windows เทา่นัน้) 

142

10

คลกิ [Yes] (ใช)่

การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนจะเริม่ขึน้

e คลกิ [OK] (ตกลง)

การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนเสร็จสิน้
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11

สามารถอปัเกรดซอฟตแ์วรใ์หเ้ป็นเวอรช์นัลา่สดุทีม่โีดยใช ้P-touch Update Software

หมายเหตุ
• ซอฟตแ์วรจ์รงิอาจแตกตา่งจากเนือ้หาในคูม่อืเลม่นี้

• หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งเมือ่ทําการถา่ยโอนขอ้มลูหรอือปัเดตเฟิรม์แวร์

การอปัเดต P-touch Editor 11

สิง่สําคญั
(Windows เทา่นัน้) กอ่นการอปัเดต P-touch Editor ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่น 

สําหรบั Windows 11

a เริม่ตน้ P-touch Update Software

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

ดับเบลิคลกิทีไ่อคอน [P-touch Update Software]

หมายเหตุ
สามารถทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใชง้าน P-touch Update Software ไดเ้ชน่กนั

คลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ แลว้จงึเลอืก [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

คลกิ [P-touch Update Software] บนหนา้จอ [แอป] หรอืดับเบลิคลกิ [P-touch Update Software] 
บนเดสกท็์อป

 สําหรบั Windows 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] หรอืดับเบลิคลกิ [P-touch 
Update Software] บนเดสกท็์อป

วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch 11
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b คลกิทีไ่อคอน [การอพัเดทซอฟตแ์วร ์P-touch ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร]์

c เลอืก [เครือ่งพมิพ]์ และ [ภาษา] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจาก P-touch Editor จากนั้น้คลกิ [ตดิต ัง้]

d ขอ้ความจะปรากฏขึน้แสดงวา่การตดิตัง้เสร็จสิน้แลว้
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สําหรบั Mac 11

a ดับเบลิคลกิทีไ่อคอน [P-touch Update Software] บนเดสกท็์อป

หมายเหตุ
สามารถทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใชง้าน P-touch Update Software ไดเ้ชน่กนั

ดับเบลิคลกิที ่[Macintosh HD] - [แอพพลเิคช ัน่] - [P-touch Update Software] แลว้จงึดับเบลิคลกิที่
ไอคอนแอปพลเิคชนั [P-touch Update Software]

b คลกิทีไ่อคอน [Computer software update] (การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องเครือ่งคอมพวิเตอร)์

c เลอืก [Printer] (เครือ่งพมิพ)์ และ [Language] (ภาษา) แลว้เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจาก P-touch Editor 
แลว้จงึคลกิ [Install] (ตดิตัง้)

d ขอ้ความจะปรากฏขึน้แสดงวา่การตดิตัง้เสร็จสิน้แลว้
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การอปัเดต P-touch Editor Lite (Windows เทา่น ัน้) และเฟิรม์แวร์ 11

สิง่สําคญั
• กอ่นการอปัเดตเฟิรม์แวร ์คณุตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่น

• หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งเมือ่ทําการถา่ยโอนขอ้มลูหรอือปัเดตเฟิรม์แวร์

• หากแอปพลเิคชนัอืน่กําลังทํางานอยู ่ใหปิ้ดแอปพลเิคชนันัน้กอ่น

สําหรบั Windows 11

a เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเชือ่มตอ่สาย USB

b เริม่ตน้ P-touch Update Software

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

ดับเบลิคลกิทีไ่อคอน [P-touch Update Software]

หมายเหตุ
สามารถทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใชง้าน P-touch Update Software ไดเ้ชน่กนั 
คลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ แลว้จงึเลอืก [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

คลกิ [P-touch Update Software] บนหนา้จอ [แอป] หรอืดับเบลิคลกิ [P-touch Update Software] 
บนเดสกท็์อป

 สําหรบั Windows 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] หรอืดับเบลิคลกิ [P-touch 
Update Software] บนเดสกท็์อป
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c คลกิทีไ่อคอน [การอพัเดทขอ้มลูของตวัเครือ่ง]

d เลอืก [เครือ่งพมิพ]์ ทําใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความ [เครือ่งไดร้บัการเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้] ปรากฏขึน้ แลว้จงึ
คลกิ [ตกลง]
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e เลอืก [ภาษา] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจากเฟิรม์แวรท์ีค่ณุตอ้งการอปัเดต แลว้จงึคลกิ [โอน]

สิง่สําคญั
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลังถา่ยโอนขอ้มลู

f ตรวจสอบเนือ้หาทีจ่ะอปัเดต แลว้จงึคลกิ [เร ิม่ตน้] เพือ่เริม่อปัเดต 
การอปัเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้

สิง่สําคญั
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลังถา่ยโอนและอปัเดตขอ้มลู

สําหรบั Mac 11

a เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเชือ่มตอ่สาย USB

b ดับเบลิคลกิทีไ่อคอน [P-touch Update Software] บนเดสกท็์อป

หมายเหตุ
สามารถทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใชง้าน P-touch Update Software ไดเ้ชน่กนั

ดับเบลิคลกิที ่[Macintosh HD] - [แอพพลเิคช ัน่] - [P-touch Update Software] แลว้จงึดับเบลิคลกิที่
ไอคอนแอปพลเิคชนั [P-touch Update Software]
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c คลกิทีไ่อคอน [Machine update] (การอพัเดทเฟิรม์แวร)์

d เลอืก [Printer] (เครือ่งพมิพ)์ ทําใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความ [The machine is connected correctly.] (เครือ่งไดรั้บ
การเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้) ปรากฏขึน้ แลว้จงึคลกิ [OK] (ตกลง)

e เลอืก [Language] (ภาษา) เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจากเฟิรม์แวรท์ีค่ณุตอ้งการอปัเดต แลว้จงึ
คลกิ [Transfer] (โอน)

สิง่สําคญั
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลังถา่ยโอนขอ้มลู

f เลอืกเนือ้หาทีจ่ะอปัเดต แลว้จงึคลกิ [Start] (เริม่ตน้) เพือ่เริม่อปัเดต 
การอปัเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้

หมายเหตุ
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพข์ณะกําลังอปัเดตขอ้มลู
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12

12

คณุลกัษณะเครอืขา่ย 12

สามารถใชเ้ครือ่งพมิพ ์ของคณุรว่มกนัไดผ้า่นเครอืขา่ยแบบไรส้าย IEEE 802.11b/g/n หรอืเครอืขา่ยแบบใชส้าย 
อเีทอรเ์น็ต 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation (QL-820NWB เทา่นัน้) โดยใชเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพเ์ครอืขา่ย
ภายใน เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะสนับสนุนฟังกช์นัและวธิกีารเชือ่มตอ่ทีห่ลากหลายไปยังเครอืขา่ยทีส่นับสนุน TCP/IP 
โดยขึน้อยูก่บัระบบปฏบิตักิารทีค่ณุใช ้

บทนํา 12
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13

13

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่งพมิพฉ์ลาก (เลขทีอ่ยู่
ไอพ ีซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวย)์ 13

การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light Utility (Windows เทา่น ัน้) 13

โปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light ออกแบบมาเพือ่การตัง้คา่ครัง้แรกสําหรับอปุกรณ์บราเดอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น
เครอืขา่ย สามารถคน้หาผลติภัณฑบ์ราเดอรใ์นสภาพแวดลอ้ม TCP/IP แสดงสถานะและกําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ย
พืน้ฐาน เชน่ เลขทีอ่ยูไ่อพี

การตดิต ัง้ BRAdmin Light 13

a เยีย่มชมเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรไ์ดท้ี ่support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลดไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วร์
ลา่สดุ

b ดับเบลิคลกิทีไ่ฟลท์ีด่าวนโ์หลดมา และทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ดําเนนิการตดิตัง้ ในกลอ่งโตต้อบสําหรับ
เลอืกรายการทีจ่ะตดิตัง้ ใหเ้ลอืก BRAdmin Light

หมายเหตุ
• สําหรับการจัดการเครือ่งพมิพข์ัน้สงูกวา่ ใหใ้ชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Professional ของบราเดอรเ์วอรช์นั
ลา่สดุ ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

• หากใชไ้ฟรว์อลล ์ซอฟตแ์วรป้์องกนัสปายแวร ์หรอืซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส ใหปิ้ดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้
ชัว่คราว เมือ่คณุแน่ใจวา่คณุสามารถพมิพไ์ด ้ใหเ้ปิดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้อกีครัง้

• ชือ่โหนดจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง BRAdmin Light ปัจจบุนั ชือ่โหนดเริม่ตน้ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพใ์นเครือ่งพมิพ์
คอื “BRWxxxxxxxxxxxx” หรอื “BRNxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” ขึน้อยูก่บั MAC แอดเดรส / ทีอ่ยู่
อเีทอรเ์น็ตของเครือ่งพมิพข์องคณุ)

การต ัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพ ีซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยโ์ดยใช ้BRAdmin Light 13

a เริม่ตน้โปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light

Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

คลกิ [เร ิม่ตน้] - [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light]

Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

คลกิทีไ่อคอน [BRAdmin Light] บนหนา้จอ [แอป]

Windows 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [BRAdmin Light] ภายใต ้[Brother]

b BRAdmin Light จะคน้หาอปุกรณ์ใหมโ่ดยอตัโนมัติ

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยของเครือ่ง
พมิพฉ์ลากของคณุ 13

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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13

c ดับเบลิคลกิอปุกรณ์ทีไ่มไ่ดก้ําหนดคา่

หมายเหตุ
หากคณุไมใ่ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP อปุกรณ์จะแสดงขึน้เป็น [Unconfigured] (ไมไ่ดก้ําหนดคา่) 
ในหนา้จอโปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light

d เลอืก [STATIC] (คงที)่ สําหรับ [Boot Method] (วธิกีารบตู) พมิพก์ารตัง้คา่ [IP Address] (เลขทีอ่ยูไ่อพ)ี 
[Subnet Mask] (ซบัเน็ตมาสก)์ และ [Gateway] (หากจําเป็น) สําหรับเซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ

e คลกิ [OK] (ตกลง)

f หากคณุตัง้คา่เลขทีอ่ยูไ่อพอียา่งถกูตอ้ง เซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องบราเดอรจ์ะปรากฏขึน้ในรายการอปุกรณ์
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13

โปรแกรมอรรถประโยชนก์ารจดัการอืน่ ๆ 13

นอกจากโปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุกบัโปรแกรมอรรถประโยชนก์าร
จัดการดังตอ่ไปนี ้คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เครอืขา่ยโดยการใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชนเ์หลา่นี้

การใชก้ารบรหิารจดัการบนเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์ 13

สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพโ์ดยการใช ้HTTP (Hyper 
Text Transfer Protocol) ได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การกําหนดคา่การตัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชก้าร
บรหิารจัดการบนเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์” ใน หนา้ 156

การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Professional (Windows เทา่น ัน้) 13

BRAdmin Professional เป็นโปรแกรมอรรถประโยชนสํ์าหรับการจัดการขัน้สงูยิง่ขึน้ของอปุกรณ์บราเดอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น
เครอืขา่ย โปรแกรมอรรถประโยชนน์ีส้ามารถคน้หาผลติภัณฑบ์ราเดอรต์า่ง ๆ ในเครอืขา่ยของคณุ และแสดงสถานะ
อปุกรณ์จากหนา้ตา่งสไตลเ์อ็กซพ์ลอเรอรเ์รยีบงา่ยทีเ่ปลีย่นส ีเพือ่แสดงสถานะของอปุกรณ์แตล่ะชิน้ คณุสามารถกําหนด
การตัง้คา่เครอืขา่ยและอปุกรณ์พรอ้มกบัสามารถอปัเดตเฟิรม์แวรอ์ปุกรณ์จากคอมพวิเตอร ์Windows ในเครอืขา่ย
ทอ้งถิน่ (LAN) ของคณุ BRAdmin Professional สามารถบันทกึกจิกรรมของอปุกรณ์บราเดอรใ์นเครอืขา่ยของคณุและ
สง่ออกขอ้มลูการบันทกึ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลด กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

หมายเหตุ
• ใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Professional ของบราเดอรเ์วอรช์นัลา่สดุ ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก
เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

• หากใชไ้ฟรว์อลล ์ซอฟตแ์วรป้์องกนัสปายแวร ์หรอืซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส ใหปิ้ดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้
ชัว่คราว เมือ่คณุแน่ใจวา่คณุสามารถพมิพไ์ด ้ใหเ้ปิดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้อกีครัง้

• ชือ่โหนดจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง BRAdmin Professional ปัจจบุนั ชือ่โหนดเริม่ตน้คอื “BRWxxxxxxxxxxxx” 
หรอื “BRNxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” ขึน้อยูก่บั MAC แอดเดรส / ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ตของเครือ่งพมิพข์องคณุ)

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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14

14

ภาพรวม 14

คณุสามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการเครือ่งพมิพใ์นเครอืขา่ยของคณุไดโ้ดยใช ้HTTP เมือ่ใชก้ารบรหิาร
จัดการบนเว็บจะสามารถดําเนนิการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีไ้ด:้

 แสดงขอ้มลูสถานะของเครือ่งพมิพข์องคณุ

 เปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ย เชน่ ขอ้มลู TCP/IP

 แสดงขอ้มลูเวอรช์นัซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพมิพแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์

 เปลีย่นรายละเอยีดการกําหนดคา่เครอืขา่ยและเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
เราขอแนะนํา Microsoft Internet Explorer 9/10/11 สําหรับ Windows, Safari 8 หรอืใหมก่วา่นัน้สําหรับ Mac

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ JavaScript และคกุกีเ้ปิดการใชง้านอยูต่ลอดในเบราวเ์ซอรท์ีค่ณุใช ้

เพือ่ใชก้ารบรหิารจดัการบนเว็บ เครอืขา่ยของคณุตอ้งใช ้TCP/IP และเครือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรต์อ้งมเีลขทีอ่ยูไ่อพทีี่
ถกูตอ้ง

การบรหิารจดัการบนเว็บ 14
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14

การกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชก้าร
บรหิารจดัการบนเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์ 14

สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพโ์ดยการใช ้HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) ได ้

a ในแถบทีอ่ยูข่องเบราวเ์ซอรข์องคณุ ป้อนเลขทีอ่ยูไ่อพขีองเครือ่งพมิพ ์(หรอืชือ่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ)์ 
ตัวอยา่งเชน่: http://192.168.1.2

หมายเหตุ
หากคณุไดแ้กไ้ขไฟลโ์ฮสตใ์นคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืกําลังใชร้ะบบชือ่โดเมน คณุสามารถป้อนชือ่ DNS ของ
เซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ดเ้ชน่กนั เนือ่งจากเซริฟ์เวอรก์ารพมิพร์องรับ TCP/IP และ NetBIOS คณุยังสามารถป้อน
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ดเ้ชน่กนั ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) จะแสดงอยูใ่นหนา้การตัง้
คา่เครือ่งพมิพ ์ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) ทีไ่ดก้ําหนดไวค้อือกัขระ 15 ตวัแรกของชือ่โหนด และตามคา่เริม่ตน้จะ
แสดงเป็น “BRNxxxxxxxxxxxx” โดยที ่“xxxxxxxxxxxx” คอื ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ต

b ตอนนีค้ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพไ์ดแ้ลว้

หมายเหตุ
การต ัง้คา่รหสัผา่น

เราแนะนําใหต้ัง้คา่รหัสผา่นการเขา้สูร่ะบบเพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึการบรหิารจัดการบนเว็บทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต

a คลกิที ่[Administrator] (ผูด้แูล)

b พมิพร์หัสผา่นทีค่ณุตอ้งการใช ้(ไดส้งูสดุ 32 ตวัอกัขระ)

c พมิพร์หัสผา่นอกีครัง้ในชอ่ง [Confirm new password] (ยนืยันรหัสผา่นใหม)่

d คลกิ [Submit] (สง่)
ครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเขา้ถงึการบรหิารจัดการบนเว็บ พมิพร์หัสผา่นในชอ่ง [Login] (เขา้สูร่ะบบ) แลว้จงึคลกิ 
หลังจากทําการกําหนดการตัง้คา่ ออกจากระบบโดยคลกิ 

คณุยังสามารถตัง้รหัสผา่นโดยคลกิ [Please configure the password] (กรณุากําหนดรหัสผา่น) บนหนา้เว็บของ
เครือ่งพมิพห์ากคณุไมไ่ดต้ัง้รหัสเขา้สูร่ะบบ
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การรเีซ็ตเครือ่งพมิพฉ์ลาก 158
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ขอ้กําหนดและขอ้มลูเครอืขา่ย 182
รายการของบารโ์คด้สําหรบัฟงักช์นั P-touch Template 191
การใชชุ้ดแบตเตอรี ่(เป็นตวัเลอืก: PA-BU-001) 195
การใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้ของบราเดอร ์(เป็น
ตวัเลอืก: PA-BR-001) (QL-820NWB เทา่น ัน้) 198
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รเีซต็หน่วยความจําภายในของเครือ่งพมิพเ์พือ่ลบไฟลฉ์ลากทีบ่นัทกึไวทั้ง้หมด หรอืหากเครือ่งพมิพทํ์างานไมถ่กูตอ้ง

รเีซ็ตการต ัง้คา่ท ัง้หมดกลบัไปเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงานโดยใชปุ้่ ม
ของเครือ่งพมิพฉ์ลาก (QL-810W เทา่น ัน้) 15

หากตอ้งการรเีซต็เครือ่งพมิพ ์ใหดํ้าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

a ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพปิ์ดแลว้

b กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) และปุ่ มตดั ( ) คา้งไวน้านกวา่สามวนิาท ีไฟ LED แสดงสถานะจะตดิขึน้เป็นสเีขยีว

c หากยังคงกดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) คา้งไว ้ไฟ LED แสดงสถานะจะสอ่งสวา่งเป็นสสีม้ แลว้ในขณะเดยีวกนัไฟ Editor Lite 
LED กจ็ะกะพรบิเป็นหว้งละ 0.5 วนิาท ีและไฟ Wi-Fi ( ) LED กะพรบิเป็นสน้ํีาเงนิหว้งละ 0.5 วนิาที

• กดปุ่ มตดั ( ) หนึง่ครัง้เพือ่รเีซต็การตัง้คา่เครอืขา่ยใหม ่แลว้ไฟ LED แสดงสถานะจะสอ่งสวา่งเป็นสสีม้

• กดปุ่ มตดั ( ) สองครัง้เพือ่รเีซต็ขอ้มลูผูใ้ช ้แลว้ไฟ Wi-Fi ( ) LED จะสอ่งสวา่งเป็นสน้ํีาเงนิ

• กดปุ่ มตดั ( ) สามครัง้เพือ่รเีซต็การตัง้คา่ทัง้หมดรวมถงึการตัง้คา่อปุกรณ์กลบัไปเป็นคา่ทีต่ัง้มาจากโรงงาน แลว้
ไฟ Editor Lite LED จะสอ่งสวา่งเป็นสเีขยีว

d ปลอ่ยปุ่ มเปิด/ปิด ( ) ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพรบิเป็นสสีม้สีค่รัง้แลว้สอ่งสวา่งเป็นสสีม้ ไฟ Wi-Fi ( ) LED 
กะพรบิเป็นสน้ํีาเงนิสีค่รัง้แลว้สอ่งสวา่งเป็นสน้ํีาเงนิ ในขณะเดยีวกนัไฟ Editor Lite LED ก็จะกะพรบิเป็นสเีขยีวสีค่รัง้
กอ่นจะสอ่งสวา่งเป็นสเีขยีว

การรเีซ็ตขอ้มลูโดยใชเ้มนูบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD 
(QL-820NWB เทา่น ัน้) 15

คณุสามารถรเีซต็การตัง้คา่ดงัตอ่ไปนีไ้ดโ้ดยใชเ้มนูบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD:

 การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้

 การตัง้คา่เครอืขา่ย

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD” ใน หนา้ 12

การรเีซ็ตเครือ่งพมิพฉ์ลาก 15
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15

การรเีซ็ตขอ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 15

คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรเ์พือ่ดําเนนิการตอ่ไปนีสํ้าหรับเครือ่งพมิพ:์

 การลบแมแ่บบและฐานขอ้มลู

 การรเีซต็การตัง้คา่การสือ่สาร

 การรเีซต็การตัง้คา่เครือ่งพมิพก์ลับไปเป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37



160

16
16

เราแนะนําใหทํ้าความสะอาดเครือ่งพมิพอ์ยูเ่ป็นประจํา เพือ่รักษาประสทิธภิาพการทํางานอยา่งถกูตอ้ง

หมายเหตุ
ถอดอะแดปเตอร ์AC กอ่นทําความสะอาดเครือ่งพมิพเ์สมอ

การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง 16

เชด็ฝุ่ นและรอยตา่ง ๆ บนตัวเครือ่งหลักโดยใชผ้า้ทีนุ่่มและแหง้

ใชผ้า้ชบุน้ําเล็กนอ้ยเชด็ตรงบรเิวณทีม่รีอยซึง่ลบออกไดย้าก

หมายเหตุ
อยา่ใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ แอลกอฮอล ์หรอืสารทําละลายอืน่ ๆ

สารเหลา่นีอ้าจทําใหต้ัวครอบเสยีรปู หรอืทําใหต้ัวเครือ่งพมิพเ์สยีหาย

การทาํความสะอาดหวัพมิพ์ 16

มว้น DK (ประเภทกระดาษบนัทกึดว้ยความรอ้น) ทีใ่ชก้บัเครือ่งออกแบบมาเพือ่ทําความสะอาดหัวพมิพโ์ดยอตัโนมัต ิ
เมือ่มว้น DK ผา่นหัวพมิพข์ณะทีก่ําลังพมิพห์รอืป้อนฉลาก หัวพมิพจ์ะไดรั้บการทําความสะอาด 

การทาํความสะอาดลกูกลิง้ 16

ทําความสะอาดลกูกลิง้โดยใชแ้ผน่ทําความสะอาด (มจีัดจําหน่ายแยก)

เครือ่งพมิพบ์รรจแุผน่ทําความสะอาดเพยีงแผน่เดยีว

หมายเหตุ
ขณะกําลงัทําความสะอาดลกูกลิง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชแ้ผน่ทําความสะอาดทีใ่หม้าโดยเฉพาะสําหรับเครือ่งพมิพ์
เครือ่งนีเ้ทา่นัน้
หากใชง้านแผน่ทําความสะอาดอืน่ ๆ พืน้ผวิของลกูกลิง้อาจเสยีหาย และทําใหก้ารทํางานผดิปกติ

a ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

b จบัทีด่า้นหนา้เครือ่งพมิพ ์และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิดขึน้มา

การบาํรงุรกัษา 16
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c ถอดมว้น DK ออก

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถอดมว้น DK ออกกอ่นทําความสะอาดลกูกลิง้ คณุลักษณะการทําความสะอาดลกูกลิง้จะทํางาน
ไมถ่กูตอ้ง หากไมถ่อดมว้น DK ออกมา

d ถอดสว่น (B) ของแผน่ทําความสะอาดออก
สอดขอบ (A) ของแผน่ทําความสะอาดลงในหน่วยการพมิพ์

หมายเหตุ
ดา้นทีพ่มิพข์องแผน่ทําความสะอาดควรหงายขึน้

e ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK และเปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

f กดปุ่ มเลือ่นกระดาษ ( ) (QL-810W) หรอืปุ่ มตัด ( ) (QL-820NWB) คา้งไวน้านกวา่หนึง่วนิาที
แผน่ทําความสะอาดจะถกูดนัออกมา
หนา้กาวของแผน่ทําความสะอาดจะขจัดรอยคราบหรอืฝุ่ นบนลกูกลิง้

หมายเหตุ
• หากแผน่ทําความสะอาดไมอ่อกมา ใหก้ดปุ่ มเลือ่นกระดาษ ( ) (QL-810W) หรอืปุ่ มตัด ( ) (QL-820NWB) คา้ง
ไวจ้นกวา่แผน่ทําความสะอาดจะถกูดันออกมา

• ทิง้แผน่ทําความสะอาดหลังใชง้าน
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การทาํความสะอาดชอ่งฉลากออก 16

หากฉลากตดิขดัอยูใ่นเครือ่งเนือ่งจากเศษผงทีต่ดิอยูก่บัชอ่งฉลากออก ใหทํ้าความสะอาดชอ่งฉลากออกดว้ยผา้

ใชผ้า้ชบุน้ําเล็กนอ้ยเพือ่เชด็รอยทีล่บออกยาก ถา้จําเป็น
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17
ภาพรวม 17

บทนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหาท่ัวไปทีค่ณุอาจพบเมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพ ์หากคณุมปัีญหาใด ๆ กบัเครือ่งพมิพ ์อยา่งแรก
คณุตอ้งแน่ใจวา่คณุไดทํ้าตามสิง่ตอ่ไปนีแ้ลว้อยา่งถกูตอ้ง:

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า หรอืตดิตัง้แบตเตอรี ่สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเชือ่มตอ่กบั
อะแดปเตอร ์AC” ใน หนา้ 7

 เอาบรรจภัุณฑก์นักระแทกทัง้หมดออกจากเครือ่งพมิพ์

 ตดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพท์ีถ่กูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ลงในคอมพวิเตอร”์ ใน หนา้ 22

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นที ่สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ์
ฉลากเขา้กบัคอมพวิเตอร”์ ใน หนา้ 23

 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหส้นทิ

 ใสม่ว้น DK ใหถ้กูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้มว้น DK” ใน หนา้ 5

หากคณุยังคงพบปัญหา อา่นวธิกีารแกไ้ขปัญหาในบทนี้ สําหรับความชว่ยเหลอื หากหลังจากอา่นบทนีแ้ลว้ คณุยังคงไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรท์ี ่support.brother.com 

การแกไ้ขปญัหา 17

http://support.brother.com/
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ปญัหาการพมิพ์ 17

ปญัหา วธิแีกไ้ข

เครือ่งพมิพไ์มพ่มิพห์รอืไดรั้บ
ขอ้ผดิพลาดในการพมิพ์

• สายเชือ่มตอ่หลวมหรอืไม่
ตรวจสอบสายวา่เสยีบไวแ้น่นหนาแลว้

• ตดิตัง้มว้น DK ไวถ้กูตอ้งหรอืไม่
หากตดิตัง้ไวอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง ใหถ้อดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่

• มกีระดาษคงเหลอืเพยีงพอหรอืไม่
ตรวจสอบวา่มกีระดาษเหลอืเพยีงพอ

• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูห่รอืไม่
ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดอยู่

• เกดิขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณหรอืไม่
ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้ หากยังคงเกดิปัญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร์

• หากเครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ใหล้องเชือ่มตอ่สายเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
โดยตรง หากไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ใหล้องเชือ่มตอ่เขา้กบัพอรต์ USB อืน่

• ตรวจสอบวา่ [Paper Type] (ประเภทกระดาษ) (Windows) / [Print Media] 
(วัสดพุมิพ)์ (Mac) ใน P-touch Editor ตรงกบัวสัดทุีต่ดิตัง้ไว ้

ไฟ LED แสดงสถานะไมต่ดิ • เชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC ถกูตอ้งหรอืไม่
ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบอะแดปเตอร ์AC แลว้ หากเสยีบสายไวถ้กูตอ้งแลว้ ลองเสยีบ
กบัเตา้รับแหลง่จา่ยไฟอืน่

ฉลากทีพ่มิพม์เีสน้ริว้หรอืตัวอกัษรมี
คณุภาพตํา่ หรอืป้อนฉลากไมถ่กูตอ้ง

• หัวพมิพห์รอืลกูกลิง้สกปรกหรอืไม่
ขณะทีโ่ดยท่ัวไปเมือ่ใชง้านปกต ิหัวพมิพจ์ะสะอาด เศษหรอืฝุ่ นจากลกูกลิง้อาจตดิ
อยูท่ีหั่วพมิพข์องเครือ่งพมิพไ์ด ้
หากเกดิกรณีนี ้ใหทํ้าความสะอาดลกูกลิง้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การทําความสะอาดลกูกลิง้” ใน หนา้ 160

ขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณขอ้มลู
ปรากฏบนคอมพวิเตอร์

• เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดระบายความรอ้นหรอืไม ่(ไฟ LED แสดงสถานะกะพรบิเป็นสสีม้)
ใหร้อจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะหยดุกะพรบิแลว้ลองทําการพมิพใ์หมอ่กีครัง้

ฉลากตดิขดัอยูใ่นตัวตัด • ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้บราเดอร์

เครือ่งดันฉลากออกมาไมถ่กูตอ้งหลังการ
พมิพ์

• ตรวจสอบวา่ชอ่งฉลากออกไมอ่ดุตนั

• ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้มว้น DK ไวอ้ยา่งถกูตอ้งโดยถอดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่

• ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

ฉันตอ้งการทีจ่ะยกเลกิงานพมิพท์ีก่ําลัง
พมิพอ์ยู่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพฉ์ลากอยู ่และกดปุ่ มเปิด/ปิด ( )

คณุภาพงานพมิพแ์ย่ • มฝีุ่ นหรอืขยุตดิอยูบ่นลกูกลิง้ทําใหล้กูกลิง้กลิง้ไมร่าบรืน่หรอืไม่
ทําความสะอาดลกูกลิง้โดยใชแ้ผน่ทําความสะอาดซึง่มแียกจําหน่าย
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การทําความสะอาดลกูกลิง้” ใน หนา้ 160

หลังจากวางมว้นขณะทีเ่ปิดใช ้
คณุลักษณะ Add-In รปูแบบเคา้โครงจะ
ไมอ่ปัเดต

• ปิด P-touch Editor เพือ่ออกจาก Add-In จากนัน้เปิด Add-In ขึน้มาใหม่
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ไอคอน P-touch Add-In จะไมแ่สดง
ใน Microsoft Word

• Microsoft Word เปิดจาก Microsoft Outlook หรอืไม่

• เลอืก Microsoft Word เป็นคา่เริม่ตน้ของโปรแกรมแกไ้ขสําหรับ Microsoft Outlook 
หรอืไม่
เนือ่งจากขอ้จํากดัของโปรแกรม Microsoft Word Add-In ทํางานรว่มกบัการตัง้คา่
ขา้งตน้ไมไ่ด ้ใหอ้อกจาก Microsoft Outlook และเริม่ตน้ Microsoft Word ใหม่

ตวัตัดขดัขอ้ง หากตวัตัดเกดิขดัขอ้ง ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ไวแ้ลว้กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) ตวัตัดจะ
เลือ่นกลับไปยังตําแหน่งปกต ิและปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมัติ
หลังจากปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้ ใหต้รวจสอบชอ่งฉลากออก และดงึกระดาษทีต่ดิขดั
อยูอ่อก ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้บราเดอร์

ฉันตอ้งการรเีซต็เครือ่งพมิพ์ คณุสามารถรเีซ็ตเครือ่งพมิพโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37

สาํหรบั QL-810W

คณุสามารถรเีซ็ตเครือ่งพมิพโ์ดยใชปุ้่ มบนเครือ่งพมิพ์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“รเีซ็ตการตัง้คา่ทัง้หมดกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงานโดย
ใชปุ้่ มของเครือ่งพมิพฉ์ลาก (QL-810W เทา่นัน้)” ใน หนา้ 158

สําหรบั QL-820NWB

คณุสามารถรเีซ็ตเครือ่งพมิพโ์ดยใชเ้มนูบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“LCD (QL-820NWB เทา่นัน้)” ใน หนา้ 11

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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เมือ่พมิพโ์ดยใชส้าย USB เครือ่งพมิพ ์จะ
มกีารหยดุชะงักหลายครัง้แลว้พมิพต์อ่ไป

• เครือ่งพมิพไ์ดรั้บการตัง้คา่ใหทํ้าการพมิพอ์ยา่งตอ่เนือ่งหรอืไม่
หากเป็นเชน่นัน้ใหต้ัง้คา่โหมดพมิพเ์ป็นการพมิพแ์บบใชบ้ฟัเฟอร์

สาํหรบั Windows Vista / Windows Server 2008:

เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพจ์าก [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [เครือ่งพมิพ]์ 
ใหค้ลกิที ่เครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการ แลว้เลอืก [เลอืกการกําหนดลกัษณะการพมิพ]์

คลกิแท็บ [อืน่ๆ] แลว้เลอืกตวัเลอืก [หลงัจากไดร้บัขอ้มลูแลว้หนึง่หนา้]

สําหรบั Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / 
Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / 
Windows Server 2012 R2:

เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพจ์าก [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ี่
ตอ้งการ แลว้เลอืก [กําหนดลกัษณะการพมิพ]์ คลกิแท็บ [อืน่ๆ] แลว้เลอืกตัว
เลอืก [หลงัจากไดร้บัขอ้มลูแลว้หนึง่หนา้]

สําหรบั Windows 10:

เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพจ์าก [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [อปุกรณ์
และเครือ่งพมิพ]์ ใหค้ลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการ แลว้เลอืก [กําหนดลกัษณะ
การพมิพ]์

คลกิแท็บ [อืน่ๆ] แลว้เลอืกตวัเลอืก [หลงัจากไดร้บัขอ้มลูแลว้หนึง่หนา้]

• อกีวธิกีารหนึง่คอืตดัการเชือ่มตอ่ทางสาย LAN จนกวา่การพมิพผ์า่น USB จะเสร็จ
สมบรูณ์ (QL-820NWB เทา่นัน้)

สําหรับ Windows
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ไมส่ามารถอา่นบารโ์คด้ทีพ่มิพอ์อกมาได ้  พมิพฉ์ลากโดยจัดตําแหน่งใหบ้ารโ์คด้ตรงกบัหัวพมิพต์ามทีแ่สดงดา้นลา่งนี:้

1 หวัพมิพ์
2 บารโ์คด้
3 ทศิทางการพมิพ์

 ลองใชส้แกนเนอรเ์ครือ่งอืน่

 เราแนะนําการพมิพบ์ารโ์คด้โดยใหต้ัวเลอืกคณุภาพงานพมิพต์ัง้คา่เป็น [ใหค้วาม
สําคญักบัคณุภาพการพมิพ]์ (ยกเวน้การพมิพ ์2 ส)ี

สําหรบั Windows Vista

เพือ่ทีจ่ะแสดงตวัเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยการคลกิทีปุ่่ มเร ิม่ตน้ - 
[แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [เครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุ
ตอ้งการตัง้คา่ แลว้จงึคลกิที ่[กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

สําหรบั Windows 7

เพือ่ทีจ่ะแสดงตวัเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยการคลกิทีปุ่่ มเร ิม่ตน้ - 
[อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้จงึคลกิที ่
[กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1

เพือ่ทีจ่ะแสดงตวัเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยการคลกิ [แผงควบคมุ] 
ในหนา้จอ [แอป] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [อปุกรณแ์ละเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่ง
พมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ แลว้จงึคลกิที ่[กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

สําหรบั Windows 10

เพือ่ทีจ่ะแสดงตวัเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยการคลกิทีปุ่่ มเร ิม่
ตน้ - [การต ัง้คา่] - [อปุกรณ์] - [เครือ่งพมิพแ์ละสแกนเนอร]์ - [อปุกรณ์และ
เครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ แลว้จงึคลกิที ่[กําหนด
ลกัษณะการพมิพ]์

สําหรบั Mac

เพือ่เปลีย่นแปลงตัวเลอืกคณุภาพงานพมิพ ์ใหเ้ปิดกลอ่งโตต้อบพมิพ ์และเลอืก 
[พืน้ฐาน] จากเมนูป็อบอัพตัวเลอืกการพมิพ ์

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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มเีสน้ปรากฏขึน้ในพืน้ทีซ่ ึง่มรีะดับความ
เขม้ของสแีดงสงู

1 ถอดมว้น DK ออกจากเครือ่งพมิพ์

2 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหส้นทิ

3 กดปุ่ ม Editor Lite (QL-810W) หรอืปุ่ มยกเลกิ (QL-820NWB) คา้งไวน้านกวา่หา้
วนิาท ีรอขณะทีล่กูกลิง้แทน่หมนุ

4 เมือ่ลกูกลิง้แทน่หยดุหมนุ ใหใ้สม่ว้น DK

ลกูกลิง้จะหมนุประมาณ 40 วนิาที

ฉันตอ้งการป้อนฉลาก สําหรบั QL-810W

กดปุ่ มเลือ่นกระดาษ ( ) เป็นเวลาหนึง่วนิาที

สําหรบั QL-820NWB

กดปุ่ มตดั ( ) คา้งไวห้นึง่วนิาท ีหรอืกดปุ่ ม Menu (เมนู) เพือ่เลอืก [เริม่ป้อน] จากเมนู 
[ป้อน]

[กําหนดการป้อนแบบ Die-cut] จากเมนู [ป้อน] กําหนดคา่ความยาวของฉลากทีป้่อน
เมือ่ใชฉ้ลากไดคทั

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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ปญัหาการต ัง้คา่เครอืขา่ย 17

ปญัหา วธิแีกไ้ข

คณุกําลังใชซ้อฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัย

 ยนืยันการตัง้คา่ของคณุในกลอ่งโตต้อบการตดิตัง้

 ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่มขีอ้ความเตอืนซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภัย
ปรากฏขึน้ในระหวา่งการตดิตัง้เครือ่งพมิพ์

การตัง้คา่รักษาความปลอดภัยของ
คณุ (SSID/คยีเ์ครอืขา่ย) ไมถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบอกีครัง้ และเลอืกการตัง้คา่รักษาความปลอดภัยทีถ่กูตอ้ง

 ชือ่ของผูผ้ลติหรอืหมายเลขรุน่ของจดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอรอ์าจถกูใชเ้ป็น
การตัง้คา่รักษาความปลอดภัยเริม่ตน้

 ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอร ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัวธิกีารหาการตัง้คา่รักษาความปลอดภัย

 สอบถามผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอรข์องคณุ หรอืถามผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ต หรอืผูด้แูลเครอืขา่ย

เครือ่งพมิพข์องคณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่
กบัอปุกรณ์โฮสตด์ว้ย Wi-Fi หรอืบลทูธู

 ยา้ยเครือ่งพมิพข์องคณุใหม้รีะยะหา่งไมเ่กนิ 1 ม. จากอปุกรณ์เคลือ่นที ่เมือ่คณุ
กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ย Wi-Fi

 ยา้ยเครือ่งพมิพข์องคณุไปยังบรเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง

 หากมคีอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย อปุกรณ์ทีม่บีลทูธู เตาไมโครเวฟ โทรศัพทด์จิทิัล
ไรส้าย หรอือปุกรณ์อืน่ใดอยูใ่กลเ้ครือ่งพมิพ ์หรอืจดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอร์
ของคณุ ใหย้า้ยอปุกรณ์นัน้ใหห้า่งออกไปจากเครือ่งพมิพห์รอื
จดุการเขา้ถงึ/เราทเ์ตอรแ์บบไรส้ายของคณุ

เครือ่งพมิพข์องคณุไมส่ามารถพมิพโ์ดย
ใช ้Wi-Fi หรอืบลทูธู

มสี ิง่กดีขวาง (เชน่ ผนังหรอื
เฟอรน์เิจอร)์ ระหวา่งเครือ่งพมิพแ์ละ
อปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

ยา้ยเครือ่งพมิพข์องคณุไปยังบรเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง

คอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย อปุกรณ์รองรับ
บลทูธู เตาไมโครเวฟ หรอื โทรศพัทไ์ร ้
สายระบบดจิทิัล อยูใ่กลเ้ครือ่งพมิพห์รอื
จดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอร์

ยา้ยอปุกรณ์อืน่ใหอ้ยูไ่กลจากเครือ่งพมิพ์

คณุกําลังใชก้ารกรอง MAC แอดเดรส คณุสามารถยนืยัน MAC แอดเดรสโดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 84

คณุสามารถยนืยัน MAC แอดเดรสโดยยนืยัน [Infrastructure Mode] บนหนา้จอแสดง
ผลแบบ LCD (QL-820NWB เทา่นัน้) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“สถานะ WLAN” 
ใน หนา้ 19 

จดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอรข์อง
คณุอยูใ่นโหมดพรางตัว (ไมก่ระจาย
สญัญาณ SSID)

 คณุตอ้งพมิพช์ือ่ SSID ทีถ่กูตอ้งระหวา่งการตดิตัง้หรอืเมือ่ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ์

 ตรวจสอบชือ่ SSID ในคําแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึแบบไรส้าย/เราเตอร ์และ
กําหนดคา่การตัง้คา่ Wi-Fi อกีครัง้
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เครือ่งพมิพข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ยอยา่งไมถ่กูตอ้ง

 โปรดตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่แลว้

 หากเครือ่งพมิพยั์งคงเชือ่มตอ่ไมไ่ด ้โปรดลองดําเนนิการดงันี้

• สําหรับการเชือ่มตอ่แบบ Wi-Fi

สําหรบั QL-810W

(กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุสามวนิาท)ี: เชือ่มตอ่เครอืขา่ยอยา่งไมถ่กูตอ้ง และการ
ตัง้คา่ Wi-Fi ตอ้งกําหนดคา่ใหมอ่กีครัง้

สําหรบั QL-820NWB

: เครือ่งพมิพก์ําลังคน้หาเครอืขา่ย

• สําหรับ Wireless Direct

สําหรบั QL-810W

คน้หาเครือ่งพมิพจ์ากอปุกรณ ์Wi-Fi

สําหรบั QL-820NWB

หากมไีอคอน Wireless Direct icon แสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ให ้
คน้หาเครือ่งพมิพจ์ากอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่

• สําหรับการเชือ่มตอ่โดยใชส้าย LAN (QL-820NWB เทา่นัน้)

ตรวจสอบสาย LAN วา่ไดรั้บการเสยีบไวถ้กูตอ้งแลว้

• สําหรับบลทูธู (QL-820NWB เทา่นัน้)

หากมไีอคอนบลทูธูแสดงขึน้บนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ใหค้น้หาเครือ่งพมิพจ์าก
อปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่

ฉันไดต้รวจสอบและลองทําตามทกุอยา่ง
ขา้งบนแลว้ แตยั่งคงไมส่ามารถตัง้คา่ 
Wi-Fi/บลทูธูไดส้ําเร็จ

ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้ แลว้จงึลองกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi และ
บลทูธูอกีครัง้

เครือ่งพมิพข์องคณุจะไมไ่ดม้กีารเชือ่ม
ตอ่หากการเชือ่มตอ่ผา่นทางบลทูธูกบั
อปุกรณ์ Apple (iPad, iPhone, หรอื iPod 
touch) (QL-820NWB เทา่นัน้) ขาดหาย
ไป

เปิดใชง้านฟังกช์นัการเชือ่มตอ่ใหมอ่ตัโนมตัิ

คณุสามารถตัง้คา่นีไ้ดจ้ากเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพห์รอืปุ่ ม Menu (เมนู) สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“บลทูธู” ใน หนา้ 19 หรอื “การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 37

ปญัหา วธิแีกไ้ข



การแกไ้ขปัญหา 

171

17

เครือ่งพมิพฉ์ลากไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้
เครือ่งพมิพฉ์ลากไมถ่กูพบบนเครอืขา่ย แมว้า่หลงัจากการตดิต ัง้สําเร็จแลว้ 17

ปญัหาซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยั 17

ปญัหา วธิแีกไ้ข

คณุกําลังใชซ้อฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัย

ดทูี ่“ปัญหาซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัย” ใน หนา้ 171

เครือ่งพมิพข์องคณุไมไ่ดถ้กูกําหนดคา่
ดว้ยเลขทีอ่ยูไ่อพทีีม่อียู่

 ยนืยันเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์

ตรวจสอบวา่ ทัง้เลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก์ของคอมพวิเตอรข์องคณุและ
เครือ่งพมิพถ์กูตอ้งและอยูบ่นเครอืขา่ยเดยีวกนั

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก ์
สอบถามผูด้แูลเครอืขา่ย

 ยนืยันเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสกแ์ละการตัง้คา่เครอืขา่ยอืน่ ๆ ของคณุ โดยใช ้
เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37

งานพมิพข์องคณุกอ่นหนา้นีไ้มส่ามารถ
พมิพไ์ด ้

 งานพมิพท์ีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดยั้งอยูใ่นควิการพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหล้บออก

ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ใช ้Windows 7:

, [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ และเลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุจาก [เครือ่งพมิพ์
และโทรสาร] ดบัเบลิคลกิไอคอนของเครือ่งพมิพข์องคณุ แลว้จงึเลอืก [ยกเลกิ
เอกสารท ัง้หมด] ในเมนู [เครือ่งพมิพ]์

ฉันไดต้รวจสอบและลองทําตามทกุขอ้
ขา้งบนแลว้ แตเ่ครือ่งพมิพข์องฉันยัง
พมิพไ์มไ่ด ้

ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์และซอฟตแ์วร ์แลว้จงึตดิตัง้ใหม่

ปญัหา วธิแีกไ้ข

คณุไมไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะใหก้ลอ่งโตต้อบการ
แจง้เตอืนดา้นความปลอดภยัปรากฏ
ขึน้ ระหวา่งการตดิตัง้แบบมาตรฐาน การ
ตดิตัง้ BRAdmin Light หรอืเมือ่กําลัง
พมิพ์

หากคณุไมไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะใหก้ลอ่งโตต้อบการแจง้เตอืนดา้นความปลอดภยัปรากฏ
ขึน้ ฟังกช์นัไฟรว์อลลข์องซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัยอาจจะปิดกัน้การเขา้
ถงึ ซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัยบางตัวอาจปิดกัน้การเขา้ถงึ โดยไมม่กีารแสดงกลอ่ง
โตต้อบเพือ่การแจง้เตอืนดา้นความปลอดภยั เพือ่ชว่ยในการเขา้ถงึ โปรดดคํูาแนะนํา
เกีย่วกบัซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัยหรอืสอบถามจากผูผ้ลติ

หมายเลขพอรต์ทีใ่ชส้ําหรับคณุลักษณะ
เครอืขา่ยบราเดอรไ์มถ่กูตอ้ง

หมายเลขพอรต์ตอ่ไปนีจ้ะใชก้บัคณุลักษณะเครอืขา่ยบราเดอร:์

 BRAdmin Light i หมายเลขพอรต์ 161 / โพรโทคอล UDP

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะเปิดพอรต์ ดทูีคํ่าแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรรั์กษา
ความปลอดภัย หรอืสอบถามจากผูผ้ลติ
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ตรวจสอบการทาํงานของอปุกรณ์เครอืขา่ย 17

ขอ้มลูเวอรช์นั 17

ปญัหา วธิแีกไ้ข

เครือ่งพมิพข์องคณุและจดุการเขา้ถงึ
แบบไรส้าย/เราเตอรไ์มไ่ดเ้ปิดใชง้าน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดทํ้าตามคําแนะนําทัง้หมดใน หนา้ 163

ฉันไมรู่ก้ารตัง้คา่เครอืขา่ยบนเครือ่งพมิพ์
ของฉัน เชน่ เลขทีอ่ยูไ่อพี

ตรวจสอบเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการ
ตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 37

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ฉันไมรู่ห้มายเลขเวอรช์นัของเฟิรม์แวร์
สําหรับเครือ่งพมิพ์

คณุสามารถทําตามกระบวนการตอ่ไปนีไ้ด ้

สําหรบั QL-810W

1 เปิดเครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ มตดั ( ) คา้งไวส้กัครูเ่พือ่พมิพร์ายงาน

(ใชม้ว้น DK ขนาด 62 มม.)

สําหรบั QL-820NWB

1 เปิดเครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ ม Menu (เมนู), [▲] หรอื [▼] เพือ่เลอืกเมนู [ขอ้มลู] จากนัน้กดปุ่ ม [OK]

3 เลอืก [ขอ้มลูการพมิพ]์ โดยใช ้[▲] หรอื [▼] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] 

4 เลอืก [ทัง้หมด], [ขอ้มลูการใชง้าน], [ตัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ หรอื [โอนถา่ยขอ้มลู] โดย
ใชปุ้่ ม [▲] หรอื [▼] จากนัน้กดปุ่ ม [OK] เพือ่พมิพร์ายงาน 

ฉันตอ้งการยนืยันวา่ฉันกําลังใชง้าน
ซอฟตแ์วรเ์วอรช์นัลา่สดุหรอืไม่

ใช ้P-touch Update Software เพือ่ยนืยันวา่คณุมเีวอรช์นัลา่สดุหรอืไม่

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั P-touch Update Software ดทูี ่
“วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch” ใน หนา้ 143
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ไฟแสดงสถานะ LED 17

ไฟแสดงสถานะตดิขึน้และกะพรบิ เพือ่แสดงสถานะของเครือ่งพมิพ์

QL-810W 17

 หรอื  หรอื  หรอื ไฟแสดงสถานะตดิสวา่งตามสทีีแ่สดง

 หรอื  หรอื  หรอื ไฟแสดงสถานะกะพรบิตามสทีีแ่สดง

ไฟแสดงสถานะสามารถดับ ตดิ หรอืกะพรบิเป็นสตีา่ง ๆ

ไฟแสดงสถานะดับลง

ไฟ LED 
แสดงสถานะ

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 
Editor Lite

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 

Wi-Fi

ไฟ LED 
แสดงสถานะ
แบตเตอรี่

สภาวะ

ปิดสวติช์

เปิดสวติช์

โหมดป้อนกระดาษ

โหมดการพมิพ์

โหมดหมนุลกูกลิง้เดนิหนา้/กลับดา้น

โหมดตัดกระดาษ

โหมดทําความสะอาด

WLAN เปิดอยูแ่ละเชือ่มตอ่

(ครัง้หนึง่เป็น
เวลา 1 วนิาท)ี

โหมดการตัง้คา่ WPS

(ครัง้หนึง่เป็น
เวลา 3 วนิาท)ี

WLAN มกีารเปิดใชง้าน แตไ่มไ่ดเ้ชือ่มตอ่

WLAN ปิด

โหมด P-touch Editor Lite
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17โหมดเตรยีมพมิพ์

กําลังยกเลกิงาน

กําลังรับขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์

กําลังถา่ยโอนขอ้มลู

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยู ่ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ให ้
ถกูตอ้ง

(ครัง้หนึง่เป็น
เวลา 1 วนิาท)ี

โหมดรเีซ็ต

โหมดปิดระบบ

กดปุ่ มตดั ( ) หนึง่ครัง้ในโหมดรเีซต็

• ตอ่เนือ่ง: เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดระบายความรอ้น
• สามครัง้: เครือ่งพมิพก์ําลังถกูคน้พบโดยอปุกรณเ์ครือ่งอืน่ 

โหมดแทนทีข่อ้มลู

กดปุ่ มตดั ( ) สามครัง้ในโหมดรเีซ็ต

กดปุ่ มตดั ( ) สองครัง้ในโหมดรเีซ็ต

โหมดบูต๊เครือ่ง

(ครัง้หนึง่เป็น
เวลา 2 วนิาท)ี

มว้น DK หมด

การป้อนกระดาษขดัขอ้ง

ขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณ

ขอ้ผดิพลาดการคน้หาฐานขอ้มลู

ขอ้ผดิพลาดในการคน้หาจดุการเขา้ถงึ

ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่จดุการเขา้ถงึ

ขอ้ผดิพลาดดา้นความปลอดภัย

ไมไ่ดเ้ลอืกแมแ่บบ

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูข่ณะใชง้านเครือ่งพมิพ์

ไมม่ขีอ้ผดิพลาดของสือ่

ขอ้ผดิพลาดสือ่ไมถ่กูตอ้ง

ขอ้ผดิพลาดคําสัง่การสือ่สาร

ขอ้ผดิพลาดในการพมิพส์ือ่ความละเอยีดสงูสองสี

ไฟ LED 
แสดงสถานะ

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 
Editor Lite

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 

Wi-Fi

ไฟ LED 
แสดงสถานะ
แบตเตอรี่

สภาวะ
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QL-820NWB 17

กําลังชารจ์แบตเตอรี่

• หากไฟสสีม้กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุหนึง่วนิาท ีจะตอ้งชารจ์
แบตเตอรีใ่หม่

• หากไฟสสีม้กะพรบิสองครัง้ทกุ 4 วนิาท ีแสดงวา่กําลังของ
แบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย

• หากไฟสสีม้กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุ 4 วนิาท ีแสดงวา่กําลังของ
แบตเตอรีเ่หลอืครึง่หนึง่

ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้

(สองครัง้เป็น
เวลา 2 วนิาท)ี

ตัวตดัขดัขอ้ง

ขอ้ผดิพลาดระบบ

ไฟ LED แสดงสถานะ สภาวะ

ปิดสวติช์

เปิดสวติช์

โหมดป้อนกระดาษ

โหมดการพมิพ์

โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

โหมดหมนุลกูกลิง้เดนิหนา้/กลับดา้น

โหมดตดักระดาษ

โหมดทําความสะอาด

โหมดเริม่ตน้

โหมดเตรยีมพมิพ์

กําลังยกเลกิงาน

กําลังรับขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์

กําลังถา่ยโอนขอ้มลู

โหมดแทนทีข่อ้มลู

• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยู ่ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหถ้กูตอ้ง
• โหมดปิดระบบ

โหมดระบายความรอ้น

 →  → โหมดแกไ้ขเลขทีอ่ยูไ่อพี

โหมดบูต๊เครือ่ง

ไฟ LED 
แสดงสถานะ

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 
Editor Lite

ไฟ LED 
แสดงสถานะ 

Wi-Fi

ไฟ LED 
แสดงสถานะ
แบตเตอรี่

สภาวะ
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(ครัง้หนึง่เป็นเวลา 2 วนิาท)ี

มว้น DK หมด

การป้อนกระดาษขดัขอ้ง

ขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณ

ขอ้ผดิพลาดการคน้หาฐานขอ้มลู

ขอ้ผดิพลาดในการคน้หาจดุการเขา้ถงึ

ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่จดุการเขา้ถงึ

ขอ้ผดิพลาดดา้นความปลอดภัย

ไมไ่ดเ้ลอืกแมแ่บบ

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูข่ณะใชง้านเครือ่งพมิพ์

ไมม่ขีอ้ผดิพลาดของสือ่

ขอ้ผดิพลาดสือ่ไมถ่กูตอ้ง

ขอ้ผดิพลาดคําสัง่การสือ่สาร

ขอ้ผดิพลาดในการพมิพส์ือ่ความละเอยีดสงูสองสี

(สองครัง้เป็นเวลา 2 วนิาท)ี

ตวัตัดขดัขอ้ง

ขอ้ผดิพลาดของทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

ขอ้ผดิพลาดระบบ

ไฟ LED แสดงสถานะ สภาวะ
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การแกไ้ขปญัหา 17

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ไดรั้บขอ้มลูอยูใ่นบฟัเฟอร์ ขอ้มลูการพมิพถ์กูบนัทกึในบฟัเฟอร ์เครือ่งพมิพจ์ะไมเ่ริม่การพมิพ ์หากได ้
รับขอ้มลูไมค่รบถว้น

ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้

หัวกําลังระบายความรอ้น หัวสง่ความรอ้นรอ้นเกนิไป

เครือ่งพมิพห์ยดุและทําการพมิพต์อ่หลังจากหัวสง่ความรอ้นเย็นลง
เทา่นัน้ หัวอาจรอ้นเกนิไปหากคณุทําการพมิพฉ์ลากจํานวนมาก

เมือ่หัวสง่ความรอ้นรอ้นเกนิไป อาจทําใหร้ปูภาพพมิพอ์อกนอกพืน้ที่
พมิพ ์เพือ่หลกีเลีย่งหรอืชะลอการเกดิความรอ้นสงูเกนิไป ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ เครือ่งพมิพม์กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอและไมต่ัง้อยูใ่นทีอ่บั

หากตอ้งทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์ย็นลง เพราะเกดิความรอ้นสงูเนือ่งจากประเภท
ของมว้น DK ทีค่ณุกําลังใช ้หรอืเนือ้หาของฉลาก การพมิพอ์าจใชเ้วลา
นานกวา่ปกติ

หมายเหตุ
สภาวะนีอ้าจเกดิขึน้บอ่ย เมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพใ์นทีส่งู (มากกวา่ 3048 ม.) 
เนือ่งจากความหนาแน่นอากาศตํา่ในการทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์ย็น

เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดบูต๊เครือ่ง เพือ่ทีจ่ะแกปั้ญหา ตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอรห์รอื
ฝ่ายบรกิารลกูคา้บราเดอร ์เพือ่ขอรับความชว่ยเหลอื

ขอ้ผดิพลาดมว้น DK ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี:้

• คณุใชม้ว้น DK ทีถ่กูตอ้ง

• มฉีลากคงเหลอืเพยีงพอ

• ตดิตัง้มว้น DK อยา่งถกูตอ้ง

ฉันตอ้งการรเีซต็ขอ้ผดิพลาด หากตอ้งการรเีซ็ตขอ้ผดิพลาด:

1 เปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK แลว้ปิด

2 หากขอ้ผดิพลาดไมร่เีซ็ต กดปุ่ มตดั ( )

3 หากขอ้ผดิพลาดยังคงไมร่เีซ็ต ใหปิ้ดเครือ่งพมิพ ์และเปิดใหมอ่กีครัง้

4 หากขอ้ผดิพลาดยังคงไมร่เีซ็ต ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้บราเดอร์
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ขอ้กาํหนดเครือ่งพมิพฉ์ลาก 18

ขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ์ 18

ชือ่รุน่ QL-810W QL-820NWB

ขนาด

ขนาดเครือ่ง โดยประมาณ 
125.3 (กวา้ง) × 234 (หนา) × 145 (สงู) มม.

โดยประมาณ 
125.3 (กวา้ง) × 234 (หนา) × 145 (สงู) มม.

น้ําหนัก โดยประมาณ 1.12 กก. (ไมม่มีว้น DK) โดยประมาณ 1.16 กก. (ไมม่มีว้น DK)

ไฟแสดงสถานะ LED

Editor Lite LED, ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี,่ ไฟ LED แสดง
สถานะ, ไฟ Wi-Fi LED

ไฟ LED แสดงสถานะ

ปุ่ ม

ปุ่ มเปิด/ปิด, ปุ่ มเลือ่นกระดาษ, ปุ่ มตัด, ปุ่ ม WPS, ปุ่ ม Wi-Fi, ปุ่ ม Editor Lite ปุ่ มเปิด/ปิด ปุ่ มตดั ปุ่ ม Menu (เมนู) ปุ่ มยกเลกิ 
ปุ่ มลกูศรขึน้ ปุ่ มลกูศรลง ปุ่ ม OK

การพมิพ์

วธิกีาร การพมิพด์ว้ยความรอ้นโดยตรงผา่นหัวสง่ความรอ้น การพมิพด์ว้ยความรอ้นโดยตรงผา่นหัวสง่ความรอ้น

หัวพมิพ์ 300 dpi / 720 จดุ 300 dpi / 720 จดุ

ความละเอยีดงานพมิพ์ มาตรฐาน: 300 × 300 dpi
โหมดความละเอยีดสงู: 300 × 600 dpi

มาตรฐาน: 300 × 300 dpi
โหมดความละเอยีดสงู: 300 × 600 dpi

ความเร็วการพมิพ์ อะแดปเตอร ์AC: สงูสดุ 176 มม./วนิาท ี/ สําหรับ
การพมิพ ์2 ส,ี สงูสดุ 24 มม./วนิาที
แบตเตอรี:่ สงูสดุ 176 มม./วนิาท ี/ สําหรับการ
พมิพส์องส,ี สงูสดุ 15 มม./วนิาที
ความเร็วในการพมิพท์ีเ่กดิขึน้จรงิตา่งกนัไปตาม
เงือ่นไขตา่ง ๆ

อะแดปเตอร ์AC: สงูสดุ 176 มม./วนิาท ี/ สําหรับ
การพมิพ ์2 ส,ี สงูสดุ 24 มม./วนิาที
แบตเตอรี:่ สงูสดุ 176 มม./วนิาท ี/ สําหรับการ
พมิพส์องส,ี สงูสดุ 15 มม./วนิาที
ความเร็วในการพมิพท์ีเ่กดิขึน้จรงิตา่งกนัไปตาม
เงือ่นไขตา่ง ๆ

ความกวา้งสงูสดุในการ
พมิพ์

58 มม. 58 มม.
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อนิเทอรเ์ฟซ

พอรต์ USB เวอรช์ัน่ 2.0 Full Speed (Peripheral) เวอรช์ัน่ 2.0 Full Speed (Peripheral)

Wi-Fi • Wireless Direct: IEEE 802.11g/n
• โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

• Wireless Direct: IEEE 802.11g/n
• โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

ชอ่งตอ่ USB - HID class

พอรต์ LAN - 10BASE-T/100BASE-TX

บลทูธู - เวอรช์นั 2.1 + EDR
รปูแบบทีส่นับสนุน: SPP, OPP, BIP, HCRP
โพรโตคอลทีส่นับสนุน: iAP

แหลง่จา่ยไฟ

อะแดปเตอร์ อะแดปเตอร ์AC (PA-AD-001A): 
AC อนิพทุ 100-240 V 50/60 Hz
DC เอาทพ์ทุ 25 V 3.6 A

อะแดปเตอร ์AC (PA-AD-001A): 
AC อนิพทุ 100-240 V 50/60 Hz
DC เอาทพ์ทุ 25 V 3.6 A

แบตเตอรี ่(เป็นตัวเลอืก) ชดุแบตเตอรี ่(เป็นตัวเลอืก)
ชดุแบตเตอรี ่Li-ion Battery (PA-BU-001): 14.4 V

ชดุแบตเตอรี ่(เป็นตวัเลอืก)
ชดุแบตเตอรี ่Li-ion Battery (PA-BU-001): 14.4 V

ปิดเครือ่งอตัโนมัติ ชดุแบตเตอรี ่Li-ion Battery (PA-BU-001): 
ปิด/10/20/30/40/50/60 นาที
อะแดปเตอร ์AC (PA-AD-001A): 
ปิด/10/20/30/40/50/60 นาที
(เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นการตัง้คา่ปิดเครือ่งอตัโนมัต ิดทูี ่
“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 37)

ชดุแบตเตอรี ่Li-ion Battery (PA-BU-001): 
ปิด/10/20/30/40/50/60 นาที
อะแดปเตอร ์AC (PA-AD-001A): 
ปิด/10/20/30/40/50/60 นาที
(เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นการตัง้คา่ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิดทูี ่
“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 37)

อืน่ ๆ

ใบมดี ใบมดีอตัโนมัตชินดิทนทาน ใบมดีอตัโนมัตชินดิทนทาน

สภาพแวดลอ้ม อณุหภมู/ิความ
ชืน้การทํางาน

เมือ่ทํา
งานอยู:่ ระหวา่ง 10 และ 35 °C / 
ระหวา่ง 20 และ 80%
อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงู
สดุ: 27 °C

อณุหภมู/ิความ
ชืน้การทํางาน

เมือ่ทํา
งานอยู:่ ระหวา่ง 10 และ 35 °C / 
ระหวา่ง 20 และ 80%
อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงู
สดุ: 27 °C

ระบบปฏบิตักิารทีเ่ขา้กนัได้
ด ูsupport.brother.com สําหรับรายการซอฟตแ์วรท์ีอ่ปัเดตทัง้หมด

ชือ่รุน่ QL-810W QL-820NWB

http://support.brother.com/
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เนือ่งจากฟังกช์นับางอยา่งของ P-touch Editor ไมส่ามารถใชก้บัเครือ่งพมิพไ์ด ้โปรดจดจําประเด็นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
เมือ่ใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งแมแ่บบ

คณุสามารถตรวจสอบตวัอยา่งของแมแ่บบทีพ่มิพอ์อกมา กอ่นทีจ่ะถา่ยโอนแมแ่บบทีส่รา้งขึน้ไปยังเครือ่งพมิพ ์สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager” ใน หนา้ 118

หมายเหตเุกีย่วกบัการสรา้งแมแ่บบ 19

 ขอ้ความบางอยา่งในแมแ่บบทีถ่กูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพจ์ะถกูพมิพด์ว้ยแบบอกัษรและขนาดตัวอกัษรทีใ่กลเ้คยีง
และมอียูใ่นเครือ่งพมิพ ์ดว้ยเหตนุี ้ฉลากทีถ่กูพมิพอ์าจแตกตา่งจากภาพของแมแ่บบทีส่รา้งขึน้ใน P-touch Editor

 ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่วัตถขุองขอ้ความ ขนาดของตวัอกัษรอาจจะไดรั้บการลดขนาดโดยอตัโนมัตหิรอืระบบอาจจะไม่
พมิพข์อ้ความบางสว่น หากเกดิกรณีเชน่นี้ข ึน้ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่วัตถขุองขอ้ความ

 ถงึแมว้า่รปูแบบตัวอกัษรจะถกูนําไปใชก้บัตัวอกัษรแตล่ะตัวดว้ย P-touch Editor แบบตัวอกัษรสามารถใชก้บับล็อก
ขอ้ความในเครือ่งพมิพเ์ทา่นัน้ นอกจากนี ้รปูแบบตวัอกัษรบางตัวไมม่ใีนเครือ่งพมิพ์

 ฉากหลังทีร่ะบดุว้ย P-touch Editor ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งพมิพ์

 รปูแบบของ P-touch Editor ทีใ่ชฟั้งกช์นัแยกการพมิพ ์(ขยายฉลากใหใ้หญข่ึน้ และพมิพบ์นสองฉลากขึน้ไป) ไม่
สามารถถา่ยโอนได ้

 บางสว่นของฉลากในพืน้ทีท่ีพ่มิพไ์ดเ้ทา่นัน้ทีถ่กูพมิพ์

 ขอ้มลูทีล่น้เกนิพืน้ทีพ่มิพอ์าจไมถ่กูพมิพทั์ง้หมด

หมายเหตเุกีย่วกบัการถา่ยโอนแมแ่บบ 19

 ฉลากทีพ่มิพอ์าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏในพืน้ทีแ่สดงตัวอยา่งของ P-touch Transfer Manager

 หากบารโ์คด้ทีไ่มไ่ดโ้หลดบนเครือ่งพมิพถ์กูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพ ์บารโ์คด้จะถกูเปลีย่นไปเป็นภาพถา้เป็น
บารโ์คด้แบบ 2-มติ ิภาพของบารโ์คด้ทีถ่กูเปลีย่นไปจะไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 วัตถทุีถ่กูถา่ยโอนทัง้หมดทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยเครือ่งพมิพจ์ะถกูเปลีย่นไปเป็นภาพ

 วัตถทุีถ่กูจัดกลุม่จะเปลีย่นไปเป็นภาพบติแมปภาพเดยีว

หมายเหตใุนการใช ้P-touch Transfer 
Manager 19
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หมายเหตเุกีย่วกบัการถา่ยโอนขอ้มลูอืน่นอกเหนอืจากแมแ่บบ 19

 หากจํานวนหรอืลําดับของฟิลดใ์นฐานขอ้มลูถกูเปลีย่นแปลงและฐานขอ้มลูเทา่นัน้ (ไฟล ์.csv) ทีถ่กูถา่ยโอนไปเพือ่ที่
จะอปัเดต ฐานขอ้มลูอาจไมเ่ชือ่มโยงกบัแมแ่บบอยา่งถกูตอ้ง นอกจากนี ้ขอ้มลูบรรทัดแรกในไฟลท์ีถ่กูถา่ยโอนตอ้ง
ถกูยอมรับโดยเครือ่งพมิพใ์นฐานะของ “ชือ่ฟิลด”์

 โลโก ้สญัลักษณ์ และกราฟิกทีด่าวนโ์หลดไปยังเครือ่งพมิพจ์ะถกูยอ่สว่นโดยอตัโนมัต ิเหมอืนกบัแบบอกัษรในเครือ่ง
หรอืสญัลักษณ์ใด ๆ ในเครือ่งทีม่ใีนไลบรารี
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โพรโทคอลและคณุลกัษณะดา้นความปลอดภยัทีส่นบัสนนุ 20

ขอ้กาํหนดและขอ้มลูเครอืขา่ย 20

อนิเทอรเ์ฟซ ไรส้าย IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน)

IEEE 802.11g/n (โหมด Wireless Direct)

อเีทอรเ์น็ต

(QL-820NWB 
เทา่นัน้)

อเีทอรเ์น็ต 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation

เครอืขา่ย (รว่ม
กนั)

โพรโทคอล (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, การจําแนก
ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส), ตวัจําแนกชือ่ DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, เซริฟ์เวอร ์FTP, ไคลเอน็ตแ์ละเซริฟ์เวอร ์TFTP, SNTP ไคลเอน็ต,์ 
ICMP, เรสปอนเดอร ์LLMNR, SNMPv1/v2c

โพรโทคอล (IPv6) ตวัจําแนกชือ่ NDP, RA, DNS, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, 
เซริฟ์เวอร ์FTP, ไคลเอน็ตแ์ละเซริฟ์เวอร ์TFTP, ICMP, เรสปอนเดอร ์LLMNR, 
SNMPv1/v2c

เครอืขา่ย (ความ
ปลอดภยั)

ไรส้าย WEP 64/128 บติ, WPA/WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, 
EAP-TLS



ขอ้กําหนดและขอ้มลูเครอืขา่ย 

183

20

ประเภทของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยและโพรโทคอล 20

คณุจะพบขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัคณุลกัษณะของเครอืขา่ยขัน้สงูของเครือ่งพมิพ ์พรอ้มกบัขอ้กําหนดเครอืขา่ยท่ัวไปและ
ขอ้กําหนดทีพ่บบอ่ย

โพรโทคอลทีส่นับสนุนและคณุลักษณะของเครอืขา่ยจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัรุน่ทีค่ณุใช ้

รปูแบบของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 20

การพมิพแ์บบเพยีรท์เูพยีรโ์ดยใช ้TCP/IP 20

ในสภาพแวดลอ้มแบบเพยีรท์เูพยีร ์คอมพวิเตอรแ์ตล่ะตัวสง่และรับขอ้มลูโดยตรงจากอปุกรณ์แตล่ะตัว ไมม่เีซริฟ์เวอร์
กลางในการควบคมุการเขา้ถงึไฟลห์รอืการแชรเ์ครือ่งพมิพ์

1 เราเตอร์

 ในเครอืขา่ยทีม่ขีนาดเล็กกวา่ซึง่มคีอมพวิเตอรส์องหรอืสามเครือ่ง เราแนะนําวธิกีารพมิพแ์บบเพยีรท์เูพยีรเ์นือ่งจาก
การกําหนดคา่วธิกีารพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ยทําไดง้า่ยกวา่ ดทูี ่“การพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ย” ใน หนา้ 184

 คอมพวิเตอรแ์ตล่ะตวัตอ้งใชโ้พรโทคอล TCP/IP

 เครือ่งพมิพต์อ้งการการกําหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพทีีเ่หมาะสม

 หากใชเ้ราเตอร ์คณุตอ้งกําหนดคา่เกตเวยแ์อดเดรสบนคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งพมิพข์องคณุ

TCP/IPTCP/IP
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20

การพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ย 20

ในสภาพแวดลอ้มแบบแชรเ์ครอืขา่ย คอมพวิเตอรแ์ตล่ะตวัสง่ขอ้มลูผา่นคอมพวิเตอรค์วบคมุสว่นกลาง คอมพวิเตอรแ์บบนี้
มักถกูเรยีกวา่ “เซริฟ์เวอร”์ หรอื “เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ”์ ซึง่มหีนา้ทีใ่นการควบคมุงานพมิพทั์ง้หมด

 ในเครอืขา่ยขนาดใหญก่วา่ เราขอแนะนําใหใ้ชส้ภาพแวดลอ้มการพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ย

 “เซริฟ์เวอร”์ หรอื “เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ”์ ตอ้งใชโ้พรโทคอลการพมิพ ์TCP/IP

 เครือ่งพมิพต์อ้งการการกําหนดคา่เลขทีอ่ยูไ่อพทีีเ่หมาะสม ยกเวน้เมือ่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่ดว้ยอนิเทอรเ์ฟซ USB กบั
เซริฟ์เวอร์

1 คอมพวิเตอรไ์คลเอ็นต์
2 เรยีกอกีอยา่งวา่ “เซริฟ์เวอร”์ หรอื “เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ”์
3 TCP/IP หรอื USB

เครือ่งพมิพใ์นเครอืขา่ย 
(เครือ่งพมิพฉ์ลากของคณุ)
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การกาํหนดคา่เครือ่งพมิพฉ์ลากของคณุสําหรบัเครอืขา่ย 20

เลขทีอ่ยูไ่อพ ีซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวย์ 20

เพือ่ทีจ่ะใชเ้ครือ่งพมิพใ์นสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ย TCP/IP คณุตอ้งกําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพแีละซบัเน็ตมาสก ์เลขทีอ่ยูไ่อพี
ทีค่ณุกําหนดใหก้บัเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์ตอ้งอยูใ่นเครอืขา่ยเชงิตรรกะเดยีวกนักบัโฮสตค์อมพวิเตอรข์องคณุ หากไมเ่ป็น
ไปตามนี ้คณุจะตอ้งปรับตัง้คา่ซบัเน็ตมาสกแ์ละเกตเวยแ์อดเดรสใหถ้กูตอ้ง

เลขทีอ่ยูไ่อพี 20

เลขทีอ่ยูไ่อพ ีคอื ชดุตัวเลขทีร่ะบอุปุกรณ์แตล่ะตัวทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย เลขทีอ่ยูไ่อพปีระกอบดว้ยตวัเลขสีช่ดุทีค่ั่นดว้ย
จดุ เลขแตล่ะตวัจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 254

 ตัวอยา่งเชน่ ในเครอืขา่ยขนาดเล็ก โดยปกตแิลว้คณุจะเปลีย่นเฉพาะตัวเลขตวัสดุทา้ย:

• 192.168.1.1
• 192.168.1.2
• 192.168.1.3

การกําหนดเลขทีอ่ยูไ่อพใีหก้บัเซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ: 20

หากคณุมเีซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP บนเครอืขา่ยของคณุ เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะไดรั้บเลขทีอ่ยูไ่อพจีากเซริฟ์เวอร์
นัน้โดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ
สําหรับเครอืขา่ยขนาดเลก็กวา่ เซริฟ์เวอร ์DHCP ยังอาจเป็นเราเตอรไ์ดด้ว้ย

หากคณุไมม่เีซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP โพรโทคอล Automatic Private IP Addressing (APIPA) จะกําหนดเลขที่
อยูไ่อพโีดยอตัโนมัตจิากชว่ง 169.254.0.1 ถงึ 169.254.254.254 ซบัเน็ตมาสกจ์ะถกูตัง้คา่เป็น 255.255.0.0 และ
เกตเวยแ์อดเดรสจะถกูตัง้คา่เป็น 0.0.0.0 โดยอตัโนมัติ

โพรโทคอล APIPA จะเปิดการใชง้านไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้ เพือ่ทีจ่ะปิดการใชง้านโพรโทคอล APIPA ใหใ้ช ้BRAdmin Light 
หรอืการบรหิารจดัการบนเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์
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ซบัเน็ตมาสก์ 20

ซบัเน็ตมาสกจ์ะจํากดัการตดิตอ่ผา่นเครอืขา่ย

 ตัวอยา่งเชน่ คอมพวิเตอร ์1 สามารถสือ่สารกบัคอมพวิเตอร ์2

• คอมพวิเตอร ์1

เลขทีอ่ยูไ่อพ:ี 192.168.1.2

ซบัเน็ตมาสก:์ 255.255.255.0

• คอมพวิเตอร ์2

เลขทีอ่ยูไ่อพ:ี 192.168.1.3

ซบัเน็ตมาสก:์ 255.255.255.0

0 ในซบัเน็ตมาสกห์มายความวา่ ไมม่ขีดีจํากดัในการสือ่สารทีส่ว่นนีข้องแอดเดรส ในตวัอยา่งดา้นบน หมายความวา่คณุ
สามารถสือ่สารกบัอปุกรณ์ใด ๆ ไดด้ว้ยเลขทีอ่ยูไ่อพ ีทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 192.168.1.x (เมือ่ x คอืตัวเลขระหวา่ง 0 ถงึ 254)

เกตเวย ์(และเราเตอร)์ 20

เกตเวย ์คอื จดุเครอืขา่ยทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นทางเขา้ไปยังเครอืขา่ยอกีเครอืขา่ยหนึง่ และสง่ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยไปยังจดุ
หมายปลายทางทีแ่น่นอน เราเตอรจ์ะทราบวา่ตอ้งสง่ขอ้มลูทีม่าถงึทีเ่กตเวยไ์ปทีใ่ด หากปลายทางอยูใ่นเครอืขา่ยภาย
นอก เราเตอรจ์ะสง่ขอ้มลูไปยังเครอืขา่ยภายนอก หากเครอืขา่ยสือ่สารกบัเครอืขา่ยอืน่ คณุอาจตอ้งกําหนดคา่เลขทีอ่ยู่
ไอพเีกตเวย ์หากคณุไมรู่เ้ลขทีอ่ยูไ่อพเีกตเวย ์ใหต้ดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ
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ขอ้กาํหนดและแนวคดิของเครอืขา่ยแบบไรส้าย 20

ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยั 20

การพสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั 20

เครอืขา่ยแบบไรส้ายสว่นใหญจ่ะใชก้ารตัง้คา่ความปลอดภัยบางชนดิ การตัง้คา่ความปลอดภัยเหลา่นีจ้ะกําหนดการพสิจูน์
ตัวจรงิ (วธิกีารทีอ่ปุกรณ์จะระบตุัวตนกบัเครอืขา่ย) และการเขา้รหัส (วธิกีารเขา้รหัสขอ้มลูเมือ่สง่ไปยังเครอืขา่ย) หาก
คณุไมร่ะบตุวัเลอืกเหลา่นีอ้ยา่งถกูตอ้ง เมือ่คณุกําลงักําหนดคา่เครือ่งพมิพไ์รส้ายของบราเดอร ์เครือ่งพมิพจ์ะ
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดก้ําหนดคา่ตัวเลอืกเหลา่นีอ้ยา่งระมัดระวัง

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและวธิกีารเขา้รหสัสําหรบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายสว่นบคุคล 20

เครอืขา่ยแบบไรส้ายสว่นบคุคลเป็นเครอืขา่ยขนาดเล็ก ตัวอยา่งเชน่ การใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุในเครอืขา่ยแบบไรส้ายที่
บา้น โดยปราศจากการสนับสนุนจาก IEEE 802.1x

เพือ่ทีจ่ะใชเ้ครือ่งพมิพข์องคณุในเครอืขา่ยแบบไรส้ายทีส่นับสนุน IEEE 802.1x ดทูี ่“วธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิและวธิกีารเขา้
รหัสสําหรับเครอืขา่ยแบบไรส้ายขององคก์ร” ใน หนา้ 188

วธิกีารตรวจสอบตวัตน 20

 ระบบเปิด

อปุกรณ์ไรส้ายจะสามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดโ้ดยไมต่อ้งการพสิจูนต์ัวจรงิใด ๆ

 คยีร์ว่ม

คยีล์ับทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้จะถกูใชร้ว่มกบัอปุกรณ์ทัง้หมดทีจ่ะเขา้ถงึเครอืขา่ยแบบไรส้าย

เครือ่งพมิพไ์รส้ายของบราเดอร ์ใชค้ยี ์WEP เป็นคยีท์ีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้

WPA-PSK

เปิดการใชง้านคยี ์Wi-Fi Protected Access Pre-shared (WPA-PSK) ซึง่ชว่ยใหเ้ครือ่งพมิพไ์รส้ายของบราเดอร์
เชือ่มโยงกบัจดุการเขา้ถงึโดยใช ้TKIP สําหรับ WPA-PSK

WPA2-PSK

เปิดการใชง้านคยี ์Wi-Fi Protected Access Pre-shared (WPA2-PSK) ซึง่ชว่ยใหเ้ครือ่งพมิพไ์รส้ายของบราเดอร์
เชือ่มโยงกบัจดุการเขา้ถงึโดยใช ้AES สําหรับ WPA2-PSK (WPA-Personal)

WPA/WPA2-PSK

เปิดการใชง้านคยี ์Wireless Protected Access Pre-shared (WPA-PSK/WPA2-PSK) ซึง่ชว่ยใหเ้ครือ่งพมิพไ์รส้าย
ของบราเดอรเ์ชือ่มโยงกบัจดุการเขา้ถงึโดยใช ้TKIP สําหรับ WPA-PSK หรอื AES สําหรับ WPA-PSK และ WPA2-PSK 
(WPA-Personal)

วธิกีารเขา้รหสั 20

 ไมม่ี

ไมม่กีารใชว้ธิกีารเขา้รหัส

WEP

เมือ่ใช ้WEP (ความเป็นสว่นตัวเทา่กบัระบบแบบใชส้าย) ขอ้มลูจะถกูสง่และรับดว้ยคยีค์วามปลอดภัย



ขอ้กําหนดและขอ้มลูเครอืขา่ย 

188

20

 TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ใหก้ารผสมคยี ์per-packet ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้ความ และ
กลไกการกําหนดคยีใ์หม่

 AES

Advanced Encryption Standard (AES) ใหก้ารปกป้องขอ้มลูทีแ่ข็งแกรง่กวา่โดยใชก้ารเขา้รหัสคยีแ์บบสมมาตร

คยีเ์ครอืขา่ย 20

 ระบบเปิด/แชรค์ยีพ์รอ้มดว้ย WEP

คยีน์ีค้อืคา่ 64-บติ หรอื 128-บติ ทีต่อ้งใสใ่น ASCII หรอื รปูแบบเลขฐานสบิหก

• 64 (40) บติ ASCII:

ใช ้5 ตัวอกัษร ตัวอยา่งเชน่ “WSLAN” (ตอ้งตรงตามอกัษรใหญ/่เล็ก)

• 64 (40) บติ เลขฐานสบิหก:

ใช ้10 หลกัของขอ้มลูเลขฐานสบิหก ตวัอยา่งเชน่ “71f2234aba”

• 128 (104) บติ ASCII:

ใช ้13 ตัวอกัษร ตัวอยา่งเชน่ “Wirelesscomms” (ตอ้งตรงตามอกัษรใหญ/่เลก็)

• 128 (104) บติ เลขฐานสบิหก:

ใช ้26 หลกัของขอ้มลูเลขฐานสบิหก ตวัอยา่งเชน่ “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

WPA/WPA2-PSK และ TKIP ดว้ย AES

ใชแ้ชรค์ยีก์อ่นลว่งหนา้ (PSK) ทีม่คีวามยาวแปดตัวอกัขระหรอืมากกวา่ ไดส้งูสดุถงึ 63 ตัวอกัขระ

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและวธิกีารเขา้รหสัสําหรบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายขององคก์ร 20

เครอืขา่ยแบบไรส้ายของธรุกจิเป็นเครอืขา่ยขนาดใหญท่ีส่นับสนุน IEEE 802.1x หากคณุกําหนดคา่เครือ่งพมิพข์องคณุ
ในเครอืขา่ยแบบไรส้ายทีส่นับสนุน IEEE 802.1x คณุสามารถใชว้ธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิและวธิกีารเขา้รหัส:

เมือ่ [โหมดการสือ่สาร] ถกูต ัง้ไวท้ ี ่[Ad-hoc]

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ี

WEP

เมือ่ต ัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [ระบบพืน้ฐาน]

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ี

WEP

คยีก์ารพสิจูนต์วัจรงิสาธารณะ WEP

WPA/WPA2-PSK TKIP+AES/AES
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วธิกีารตรวจสอบตวัตน 20

 LEAP (สําหรับเครอืขา่ยแบบไรส้าย)

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) ถกูพัฒนาโดย Cisco Systems, Inc. และใช ้ID ผูใ้ชแ้ละ
รหัสผา่นสําหรับการพสิจูนต์ัวจรงิ

 EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) ถกูพัฒนา
โดย Cisco Systems, Inc. และใช ้ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น สําหรับการพสิจูนต์วัจรงิและอลักอรทิมึคยีแ์บบสมมาตรเพือ่
ทําขัน้ตอนการพสิจูนต์ัวจรงิแบบทันเนล

เครือ่งพมิพส์นับสนุนวธิกีารตรวจสอบตัวตนภายในดงัตอ่ไปนี้

• EAP-FAST/NONE

• EAP-FAST/MS-CHAPv2

• EAP-FAST/GTC

 PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) ถกูพัฒนาโดย Microsoft Corporation, Cisco Systems 
และ RSA Security PEAP สรา้งชอ่งทางการเชือ่มตอ่ SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer 
Security) ทีเ่ขา้รหัสระหวา่งไคลเอ็นตแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพสิจูนต์วัจรงิ เพือ่การสง่ ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น PEAP ใหก้าร
พสิจูนต์ัวจรงิรว่มกนัระหวา่งเซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอ็นต์

เครือ่งพมิพส์นับสนุนวธิกีารตรวจสอบตัวตนภายในดงัตอ่ไปนี้

• PEAP/MS-CHAPv2

• PEAP/GTC

 EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security) ถกูพัฒนาโดย Funk 
Software และ Certicom EAP-TTLS สรา้งชอ่งทางการเชือ่มตอ่ SSL ทีเ่ขา้รหัสทีใ่กลเ้คยีงกบั PEAP ระหวา่งไคลเอน็
ตแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพสิจูนต์วัจรงิ เพือ่การสง่ ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น EAP-TTLS ใหก้ารพสิจูนต์ัวจรงิรว่มกนัระหวา่ง
เซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอ็นต์

เครือ่งพมิพส์นับสนุนวธิกีารตรวจสอบตัวตนภายในดงัตอ่ไปนี้

• EAP-TTLS/CHAP

• EAP-TTLS/MS-CHAP

• EAP-TTLS/MS-CHAPv2

• EAP-TTLS/PAP

 EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) ตอ้งการการพสิจูนต์ัวจรงิดว้ยใบรับรอง
แบบดจิทัิล ทัง้ไคลเอ็นตแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพสิจูนต์ัวจรงิ
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วธิกีารเขา้รหสั 20

 TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ใหค้ยีต์อ่แพคเก็ตทีผ่สมการตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้ความ และ
กลไกการกําหนดคยีใ์หม่

 AES

Advanced Encryption Standard (AES) ใหก้ารปกป้องขอ้มลูทีแ่ข็งแกรง่กวา่โดยใชก้ารเขา้รหัสคยีแ์บบสมมาตร

 CKIP

โพรโทคอลความคงสภาพของคยีด์ัง้เดมิสําหรับ LEAP โดย Cisco Systems, Inc.

ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 20

วธิกีารรักษาความปลอดภัยดังตอ่ไปนีส้นับสนุน ID ผูใ้ชท้ีม่คีวามยาวนอ้ยกวา่ 64 ตัวอกัขระและรหัสผา่นทีม่คีวามยาวนอ้ย
กวา่ 32 ตัวอกัขระ

 LEAP

 EAP-FAST

 PEAP

 EAP-TTLS

 EAP-TLS (สําหรับ ID ผูใ้ช)้

เมือ่ต ัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [ระบบพืน้ฐาน]

วธิกีารตรวจสอบตวัตน โหมดการเขา้รหสั

LEAP CKIP

EAP-FAST/NONE TKIP+AES/AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP+AES/AES

EAP-FAST/GTC TKIP+AES/AES

PEAP/MS-CHAPv2 TKIP+AES/AES

PEAP/GTC TKIP+AES/AES

EAP-TTLS/CHAP TKIP+AES/AES

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP+AES/AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP+AES/AES

EAP-TTLS/PAP TKIP+AES/AES

EAP-TLS TKIP+AES/AES
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ข ัน้ตอนท ัว่ไปสําหรบัฟงักช์นั P-touch Template 21

ขัน้ตอนท่ัวไปสําหรับการใชฟั้งกช์นั P-touch Template ไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่งนี้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบกุารตัง้คา่แบบตา่ง ๆ ดทูี ่“การพมิพฉ์ลากโดยใช ้P-touch Template” ใน หนา้ 69

กอ่นการเชือ่มตอ่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้กบัเครือ่งพมิพน์ี ้ใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้ตรงกบัการตัง้คา่เครือ่งมอื
การตัง้คา่ P-touch Template ทีไ่ดร้ะบไุวร้ะหวา่งการเตรยีม สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเตรยีม” ใน หนา้ 70

a ใช ้P-touch Editor เพือ่ทีจ่ะสรา้งแมแ่บบ แลว้จงึถา่ยโอนไปทีเ่ครือ่งพมิพ์

b เชือ่มตอ่สแกนเนอรบ์ารโ์คด้กบัเครือ่งพมิพ์

c สแกนบารโ์คด้ “คําสัง่ P-touch Template” เพือ่ระบกุารตัง้คา่ใหม ่หรอืเคลยีรก์ารตัง้คา่กอ่นหนา้นี้

d สแกนบารโ์คด้ “การตัง้คา่พืน้ฐาน” เพือ่ระบจํุานวนสําเนา

e ระบกุารตัง้คา่ทีเ่หมาะสม (ก ข หรอื ค)

ก. การพมิพแ์มแ่บบมาตรฐาน 21

1 สแกนบารโ์คด้ “หมายเลขแมแ่บบทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้”

ข. การพมิพแ์มแ่บบข ัน้สงู 21

1 สแกนบารโ์คด้ “เลอืกแมแ่บบ” แลว้จงึสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อนจํานวน”

2 สแกนบารโ์คด้ของขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการจะใชห้รอืทําสําเนา

3 สแกนบารโ์คด้ “เริม่การพมิพ”์

ค. การพมิพค์น้หาฐานขอ้มลู 21

1 สแกนบารโ์คด้ “เลอืกแมแ่บบ” แลว้จงึสแกนบารโ์คด้ภายใต ้“สําหรับการป้อนจํานวน”

2 สแกนคยีบ์ารโ์คด้สําหรับขอ้มลูของฐานขอ้มลู

3 สแกนบารโ์คด้ “ตัวคั่น”

4 สแกนบารโ์คด้ “เริม่การพมิพ”์

f พมิพฉ์ลากทีร่ะบไุว ้

รายการของบารโ์คด้สําหรบัฟงักช์นั P-touch 
Template 21
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รายการของบารโ์คด้สําหรบัระบกุารต ัง้คา่ 21

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชบ้ารโ์คด้เหลา่นีเ้พือ่ตัง้คา่เครือ่งพมิพด์ทูี ่“การพมิพฉ์ลากโดยใช ้P-touch Template” 
ใน หนา้ 69

หมายเหตุ
• เมือ่มกีารใชบ้ารโ์คด้ในรายการนี ้ใหต้ัง้คา่ “ทรกิเกอรสํ์าหรับการพมิพ ์P-touch Template” และ “ตวัอกัษรขึน้ตน้คําสัง่” 
ไปทีก่ารตัง้คา่จากโรงงานในเครือ่งมอืการตัง้คา่ P-touch Template

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดพ้มิพบ์ารโ์คด้ดว้ยความละเอยีดสงู เพือ่ใหส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้สามารถอา่นไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เพือ่ใหพ้มิพฉ์ลากออกมาอยา่งถกูตอ้งตรงตามความตอ้งการของคณุ

 คําสัง่ P-touch Template (เริม่ตน้ + เริม่ระบกุารตัง้คา่)

 การตัง้คา่พืน้ฐาน

เปิดการตดัอตัโนมตั ิ(ตดัฉลากทกุ ๆ ใบ) 
+ เปิดการตดัเมือ่ส ิน้สดุ 21

เปิดการตดัอตัโนมตั ิ(ตดัฉลากทกุ ๆ สองใบ) 
+ เปิดการตดัเมือ่ส ิน้สดุ 21

ปิดการตดัอตัโนมตั ิ+ เปิดการตดัเมือ่ส ิน้สดุ 21 ปิดการตดัอตัโนมตั ิ+ ปิดการตดัเมือ่ส ิน้สดุ 21

เนน้ความเร็วการพมิพ์ 21 เนน้คณุภาพการพมิพ์ 21

จํานวนสําเนา 21
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 สําหรับการป้อนจํานวน 1

1 รายการเหลา่นีใ้ชเ้มือ่ระบจํุานวนสําเนาทีพ่มิพแ์ละเมือ่เลอืกหมายเลขแมแ่บบ
สแกนบารโ์คด้เพือ่ระบตุัวเลขสามหลัก เชน่ [0][0][7] หรอื [0][1][5] การตัง้คา่นีจ้ะถกูใชโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่ไดร้ะบตุัวเลขสามหลักแลว้
เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นการตัง้คา่ สแกนบารโ์คด้ “จํานวนสําเนา” อกีครัง้เมือ่เปลีย่นแปลงจํานวนของสําเนาหรอืสแกนบารโ์คด้ “เลอืกแมแ่บบ” อกีครัง้เมือ่เปลีย่น
หมายเลขแมแ่บบและ สแกนบารโ์คด้สําหรับเลขสามหลักใหม่

1 21 2 21

3 21 4 21

5 21 6 21

7 21 8 21

9 21 0 21

00 21
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 หมายเลขแมแ่บบทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้

แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 1 21 แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 2 21

แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 3 21 แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 4 21

แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 5 21 แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 6 21

แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 7 21 แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 8 21

แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 9 21 แมแ่บบทีต่ ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้ 10 21

 เลอืกแมแ่บบ  จํานวนสําเนาแบบเรยีงลําดับหมายเลข

 ตัวคัน่  เริม่ตน้ขอ้มลูแมแ่บบ

 เริม่การพมิพ์

^NN

^ID
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การใชง้านชุดแบตเตอรี ่(แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์ได)้ 22

การชารจ์ชุดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
• ตอ้งชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มกอ่นใชง้าน

• การชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชัว่โมง

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุแบตเตอรีถ่กูตดิตัง้ไวใ้นเครือ่งพมิพ์

b ใชอ้ะแดปเตอร ์AC และสายไฟ AC ในการเสยีบเครือ่งพมิพก์บัเตา้รับไฟฟ้า
สําหรับ QL810W ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี ่( ) สสีม้จะตดิขึน้ในระหวา่งการชารจ์ และจะดบัลงเมือ่ชารจ์
ชดุแบตเตอรีเ่ต็มแลว้
สําหรับ QL-820NWB กําลงัของแบตเตอรีจ่ะแสดงบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

หมายเหตุ
หากชดุแบตเตอรีย่ังไมไ่ดรั้บการชารจ์ไฟจนเต็ม แตค่ณุมกีารใชง้านเครือ่งพมิพเ์พือ่พมิพ ์ป้อนกระดาษ หรอืดําเนนิการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ชดุแบตเตอรีจ่ะหยดุการชารจ์ชัว่คราว แลว้จะทําการชารจ์ใหต้อ่ไปหลงัจากการดําเนนิการดังกลา่ว
เสร็จสิน้แลว้

การใชชุ้ดแบตเตอรี ่(เป็น
ตวัเลอืก: PA-BU-001) 22
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การหยดุชารจ์ชุดแบตเตอรี่

เมือ่ตอ้งการหยดุชารจ์ชดุแบตเตอรี ่ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC ออก

หมายเหตเุกีย่วกบัการใชชุ้ดแบตเตอรี่
• ชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่หเ้ต็มกอ่นใชง้าน หา้มใชง้านจนกวา่จะชารจ์จนเต็ม

• ชารจ์ชดุแบตเตอรีใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 10 และ 35 °C มฉิะนัน้ชดุแบตเตอรีจ่ะไมช่ารจ์ หากการ
ชารจ์หยดุลงเนือ่งจากอณุหภมูขิองสภาพแวดลอ้มตํา่หรอืสงูเกนิไป ใหว้างเครือ่งพมิพไ์วใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่ี
อณุหภมูริะหวา่ง 10 ถงึ 35 °C แลว้ลองชารจ์ใหมอ่กีครัง้

• หากใชเ้ครือ่งพมิพใ์นการพมิพ ์ป้อน หรอืทํางานอืน่ ๆ ในขณะทีม่ทัีง้แบตเตอรีต่ดิตัง้อยูแ่ละมอีะแดปเตอร ์AC 
เชือ่มตอ่อยู ่การชารจ์อาจหยดุลงแมว้า่แบตเตอรีจ่ะยังชารจ์ไมเ่ต็มก็ตาม เมือ่เครือ่งพมิพห์ยดุการทํางาน 
แบตเตอรีจ่ะยังคงชารจ์ตอ่ไป 

• สําหรับ QL-820NWB คณุสามารถตรวจสอบสภาพของชดุแบตเตอรีไ่ดจ้ากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD

ลกัษณะของชุดแบตเตอรี่
เพือ่ทีจ่ะไดรั้บประสทิธภิาพดทีีส่ดุและพลังงานทีย่าวนานทีส่ดุจากชดุแบตเตอรี:่

• หา้มใชง้านหรอืเก็บชดุแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืตํา่มากจนเกนิไป เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจจะคายประจเุร็ว
ยิง่กวา่เดมิ เหตกุารณ์นีอ้าจเกดิขึน้เมือ่ใชช้ดุแบตเตอรีโ่ดยทีช่ารจ์ไวม้ากแลว้ (ชารจ์แลว้ 90% ขึน้ไป) ในสถานทีท่ีม่ี
อณุหภมูสิงูจัด

• ถอดชดุแบตเตอรีอ่อกเมือ่ตอ้งการจัดเก็บเครือ่งพมิพไ์วเ้ป็นเวลานาน

• จัดเก็บชดุแบตเตอรีท่ีเ่หลอืพลังงานตํา่กวา่ 50% ไวใ้นทีแ่หง้และเย็นโดยไมส่มัผัสโดนแสงอาทติยโ์ดยตรง

• ชารจ์ชดุแบตเตอรีซ่ํ้าทกุ ๆ หกเดอืน ในกรณีทีเ่ก็บแบตเตอรีไ่วเ้ป็นเวลานาน

• หากคณุสมัผัสสว่นใด ๆ ของเครือ่งพมิพ ์ในขณะทีช่ดุแบตเตอรีก่ําลังชารจ์อยู ่สว่นดังกลา่วของเครือ่งพมิพอ์าจรูส้กึ
อุน่ นีเ่ป็นลักษณะปกต ิและสามารถใชง้านเครือ่งพมิพไ์ดอ้ยา่งปลอดภัย อยา่งไรก็ตาม ถา้เครือ่งพมิพร์อ้นจัด ใหห้ยดุ
ใชง้านทันท ีแลว้ปลอ่ยใหเ้ย็นลงเสยีกอ่น
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ขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ์ 22

ชุดแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 22

ขนาด: ประมาณ 125 (กวา้ง) × 197 (ลกึ) × 69 (สงู) มม.

น้ําหนัก: ประมาณ 0.59 กก.

แรงดันไฟฟ้า: 14.4 V

ความจ:ุ 1750 mAh

รอบการชารจ์/การคายประจ:ุ ประมาณ 300 ครัง้

เวลาชารจ์: ประมาณ 2.5 ชัว่โมง
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โหมดแมแ่บบของ P-touch ชว่ยใหทํ้าการใสข่อ้มลูเขา้ไปในออบเจกตข์อ้ความหรอืออบเจกตบ์ารโ์คด้ในแมแ่บบที่
ดาวนโ์หลดมาแลว้จากสแกนเนอรบ์ารโ์คด้ไปยังเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูไ่ด ้

เนือ่งจากสแกนเนอรบ์ารโ์คด้ของบราเดอร ์(เป็นตัวเลอืก: PA-BR-001) ไดรั้บการตัง้คา่ตาม [การตัง้คา่ P-touch 
Template] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์คณุจงึสามารถใชง้านสแกนเนอรบ์ารโ์คด้นีไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไมต่อ้ง
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้ของบราเดอร ์โปรดอา่นคูม่อืการใชง้านทีม่มีาพรอ้มสแกนเนอรบ์ารโ์คด้

การใชส้แกนเนอรบ์ารโ์คด้ของบราเดอร ์(เป็น
ตวัเลอืก: PA-BR-001) (QL-820NWB 
เทา่น ัน้) 23
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