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บทนํา

หมายเหตสุําคญั

 เนือ้หาในเอกสารนีแ้ละขอ้กําหนดของผลติภัณฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 บราเดอรส์งวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เกีย่วกบัขอ้กําหนดของผลติภัณฑแ์ละเนือ้หาที่
ระบ ุและไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ (รวมทัง้ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง) ทีเ่กดิขึน้จากการยดึถอื
เนือ้หาทีนํ่าเสนอ รวมทัง้ขอ้ผดิพลาดในการพมิพแ์ละขอ้ผดิพลาดใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่

 รปูภาพหนา้จอในเอกสารนีอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอร ์รุน่ของผลติภัณฑข์อง
คณุ และเวอรช์นัของซอฟตแ์วร์

 กอ่นการใชง้านเครือ่งพมิพฉ์ลาก โปรดอา่นเอกสารทัง้หมดทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความ
ปลอดภัยและการใชง้านทีถ่กูตอ้ง

 เครือ่งพมิพท์ีแ่สดงในภาพประกอบอาจแตกตา่งไปจากเครือ่งพมิพข์องคณุ

 ตัวเลอืกและวสัดทุีม่อียู ่อาจมากนอ้ยแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประเทศ

คูม่อืทีใ่ชอ้า้งองิได้

เยีย่มชมหนา้คูม่อืการใชง้านสําหรับรุน่ของคณุบนเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอรไ์ดท้ี ่support.brother.com เพือ่
ดาวนโ์หลดคูม่อื

1 คูม่อืฉบับพมิพอ์ยูใ่นกลอ่ง
2 คูม่อืฉบับ PDF บนเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร์

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 1 คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูความปลอดภัย กรณุาอา่นกอ่นเริม่ใชเ้ครือ่งพมิพ์

คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย 1 คูม่อืฉบบันีจ้ะประกอบดว้ยขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่งพมิพ์
นี ้พรอ้มดว้ยคําแนะนําในการแกไ้ขปัญหา

คูม่อืสําหรบัผูใ้ช้ 2 คูม่อืฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เครือ่งพมิพแ์ละการ
ปฏบิตังิาน เคล็ดลับการแกไ้ขปัญหา และคําแนะนําการบํารงุรักษา
สําหรับเครือ่งพมิพน์ี้

http://support.brother.com/
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สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้

สญัลักษณ์ดังตอ่ไปนีใ้ชใ้นคูม่อืนีต้ลอดทัง้เลม่

คาํเตอืน แจง้คณุถงึวธิทีีจ่ะหลกีเลีย่งความเสีย่งของการบาดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั แจง้คณุเกีย่วกบัขัน้ตอนทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บเล็กนอ้ยทีเ่กดิกบั
บคุคลหรอืความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัเครือ่งพมิพฉ์ลาก

สิง่สําคญั จะบง่ชีข้อ้มลูหรอืแนวทางทีค่วรปฏบิตัติาม การละเลยอาจทําใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืการทํา
งานทีผ่ดิพลาดได ้

หมายเหตุ ระบหุมายเหตทุีใ่หข้อ้มลูหรอืแนวทางทีส่ามารถชว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดม้ากขึน้และใชผ้ลติภัณฑ์
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย
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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 หากสมัผัสกบัแสงอลุตรา้ไวโอ
เล็ต 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 ชัน้ผวิบางๆ อาจหลดุลอกออกมาทําใหแ้ผน่ดสิกเ์สยีหายได ้

 หา้มตดิฉลาก CD/DVD ลงบน CD/DVD ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชก้บัเครือ่งพมิพอ์งิคเ์จ็ต ฉลากหลดุลอกออกจากแผน่
ดสิกเ์หลา่นีไ้ดง้า่ย และการใชแ้ผน่ดสิกท์ีฉ่ลากหลดุลอก อาจทําใหข้อ้มลูเสยีหายหรอืสญูหาย

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

 ผูใ้ชเ้ป็นผูรั้บผดิชอบทัง้หมดในการตดิฉลาก CD/DVD บราเดอรไ์มรั่บผดิชอบตอ่ขอ้มลูทีเ่สยีหายหรอืสญูหายใดๆ ที่
เกดิจากการใชฉ้ลาก CD/DVD อยา่งไมเ่หมาะสม

 ระมัดระวงัอยา่ใหม้ว้น DK รว่งตก

 มว้น DK ใชก้ระดาษความรอ้นและฟิลม์ความรอ้น ทัง้ฉลากและสิง่ทีพ่มิพจ์ะจางหายเมือ่สมัผัสกบัแสงแดดและความ
รอ้น หา้มใชม้ว้น DK สําหรับการใชง้านภายนอกใดๆ ทีต่อ้งการความทนทาน

 ฉลากอาจไมส่ามารถลอกหรอืแกะออกได ้หรอืสขีองฉลากอาจเปลีย่นแปลงหรอืไปตดิอยูก่บัวัสดอุืน่ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ตําแหน่ง วัสด ุและเงือ่นไขของสภาพแวดลอ้ม กอ่นตดิฉลาก ใหต้รวจสอบเงือ่นไขของสภาพแวดลอ้มและวัสดุ
กอ่น ทดสอบฉลากโดยการตดิฉลากชิน้เล็กๆ ลงบนตําแหน่งทีไ่มส่ะดดุตาของพืน้ผวิทีต่ัง้ใจจะใช ้

 หากผลลัพธข์องการพมิพไ์มเ่ป็นอยา่งทีต่ัง้ใจ ใหใ้ชต้วัเลอืกการปรับในไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืเครือ่งมอืในการตัง้
คา่เครือ่งพมิพ์
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หมายเหตสุําคญั
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

 ผลติภัณฑบ์างรุน่อาจไมม่จํีาหน่ายในบางประเทศ

© 2019 Brother Industries, Ltd. สงวนลขิสทิธิ์
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การตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 

3

1
ดา้นหลงั 1

1 ชอ่งสายไฟ
2 พอรต์ USB

สิง่สําคญั
กอ่นใชง้านเครือ่งพมิพ ์โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดแผน่กนัรอยออกจากเครือ่งตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู่
ยกเครือ่งพมิพท์างดา้นหนา้ และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิดขึน้มา

2 ดงึแผน่กนัรอยทีอ่ยูใ่นชอ่งฉลากออกออกไป

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

2 1

แผน่กนัรอย
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1
การตดิต ัง้มว้น DK 1

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพฉ์ลากอยู ่
ยกเครือ่งพมิพท์างดา้นหนา้ จับใหแ้น่น และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิดขึน้มา

2 วางมว้น DK ลงในตวันําแกนมว้น
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แขนแกนมว้นสอดเขา้ไปในตัวนําแกนมว้นอยา่งแน่นหนา
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ตัวตรงึ (1) เลือ่นเขา้ไปในรอยบากของเครือ่งพมิพ์
• ตรวจสอบวา่ [ชนดิกระดาษ] (Windows) / [Print Media] (วสัดพุมิพ)์ (Mac) ใน P-touch Editor ตรงกบัวัสดุ
ทีต่ดิตัง้ไว ้

3 ดงึมว้น DK ผา่นเครือ่งพมิพ์
• จัดเรยีงขอบของมว้น DK ใหต้รงกบัมมุขวาบนของชอ่งฉลากออก
• ใสฉ่ลากชิน้แรกลงในชอ่งเสยีบภายในชอ่ง
• ดนัฉลากผา่นชอ่งฉลากออกจนกวา่สว่นปลายจะถงึตําแหน่งทีทํ่าเครือ่งหมายไว ้ดังทีแ่สดง:

1
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1
4 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK

เมือ่คณุกดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) เพือ่เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์ตอนปลายของมว้น DK จะจัดเรยีงตําแหน่งโดยอตัโนมัต ิ

สิง่สําคญั
หา้มทิง้ฉลากทีพ่มิพแ์ลว้ไวใ้นเครือ่งพมิพ ์การทําเชน่นัน้จะทําใหฉ้ลากตดิขัดได ้
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1
การเชือ่มตอ่สายไฟ AC 1

เชือ่มตอ่สายไฟ AC เขา้กบัเครือ่งพมิพ ์จากนัน้เสยีบปลั๊กสายไฟ AC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีต่อ่สายดนิแลว้

การเปิด/ปิดเครือ่ง 1

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

ปิด: กดคา้งปุ่ มเปิด/ปิด ( ) อกีครัง้เพือ่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

สิง่สําคญั
เมือ่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หา้มถอดสายไฟ AC ออกจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะสสีม้จะดับ
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2

2
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร์ 2

เมือ่ตอ้งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์Windows หรอื Mac ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์P-touch Editor และแอปพลเิคชัน่
อืน่ๆ ลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

สําหรบั Windows 
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์P-touch Editor P-touch Update Software และ เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

สําหรบั Mac 
ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์P-touch Editor P-touch Update Software และ Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ)์

สิง่สําคญั
เมือ่ทําการพมิพด์ว้ย P-touch Editor ใหก้ดปุ่ ม P-touch Editor Lite คา้งไวจ้นกวา่ไฟแสดงสถานะ Editor Lite สเีขยีว
จะดับลง

1 เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (install.brother) และดาวนโ์หลดตัวตดิตัง้สําหรับซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืลา่สดุ

2 ดับเบลิคลกิทีไ่ฟล ์EXE ทีด่าวนโ์หลดมา (สําหรับ Windows) หรอืไฟล ์DMG (สําหรับ Mac) และปฏบิตัติามคําแนะ
นําบนหนา้จอเพือ่ทําการตดิตัง้

3 ปิดกลอ่งโตต้อบเมือ่การตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์

การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพฉ์ลากเขา้กบัคอมพวิเตอร์ 2

1 กอ่นการเชือ่มตอ่สาย USB ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู่

2 เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งพมิพ์

3 เชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัพอรต์ USB บนคอมพวิเตอร์

4 เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

การพมิพด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์
(P-touch Editor) 2

http://install.brother
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2

การพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์ 2

แอปพลเิคช ัน่ทีใ่ชไ้ด้ 2

มแีอปพลเิคชัน่และฟังกช์นัมากมายใหใ้ช ้เพือ่ทีจ่ะใชเ้ครือ่งพมิพไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

คณุตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์เพือ่ทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชัน่

เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา (install.brother) และดาวนโ์หลดตัวตดิตัง้สําหรับแอปพลเิคชัน่และไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์

แอปพลเิคช ัน่ Windows Mac คณุลกัษณะ

P-touch Editor r r
ออกแบบฉลากและพมิพฉ์ลากทีก่ําหนดเอง ไดด้ว้ยเครือ่งมอืวาดใน
ตัว กําหนดตวัอกัษรโดยใชแ้บบอกัษรและรปูแบบตา่งๆ รวมถงึ
ภาพกราฟิก และบารโ์คด้ทีนํ่าเขา้

P-touch Library r
จัดการและพมิพแ์มแ่บบ P-touch Editor

แอปพลเิคชัน่นีต้ดิตัง้ดว้ย P-touch Editor

P-touch Update Software r r อัปเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ

เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ์ r r ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

ฟงักช์นั Windows Mac คณุลกัษณะ

การพมิพแ์บบกระจาย r

เมือ่พมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมากๆ สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ป
ยังเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งได ้

เนือ่งจากการพมิพเ์กดิขึน้พรอ้มกนั เวลาการพมิพท์ัง้หมดจงึลดลง

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพแ์บบกระจาย (Windows เทา่
นัน้)” ใน หนา้ 26

http://install.brother
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2

การสรา้งฉลากจากคอมพวิเตอรข์องคณุ 2

มหีลายวธิใีนการพมิพด์ว้ยเครือ่งพมิพเ์ครือ่งนี้

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการอธบิายถงึกระบวนการสําหรับการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้P-touch Editor

1 เริม่ใชง้าน P-touch Editor จากนัน้เปิดเอกสารทีค่ณุตอ้งการพมิพ์

2 สรา้งการออกแบบฉลาก

3 ตรวจสอบตวัเลอืกในการตดั

4 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

1 ลอกสว่นหลังฉลากออก

2 วางตําแหน่งฉลาก และกดใหแ้น่นจากบนไปลา่งดว้ยนิว้ของคณุเพือ่ตดิฉลาก

หมายเหตุ
ฉลากอาจจะยากตอ่การตดิลงบนพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืไมเ่รยีบ ฉลากอาจจะหลดุออกไดง้า่ยจากพืน้ผวิเหลา่นี้
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3

3

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่สําหรบัการใชก้บัอปุกรณ์เคลือ่นที่ 3

คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพฉ์ลากของคณุเป็นเครือ่งพมิพแ์บบสแตนดอ์โลน หรอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เคลือ่นทีก่็ได ้หากตอ้ง
การสรา้งและพมิพฉ์ลากโดยตรงจากอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ ใหต้ดิตัง้แอปพลเิคชนัสําหรับอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องบรา
เดอร ์แลว้จงึเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุดว้ยสาย USB On-the-Go 1

1 แยกจําหน่ายตา่งหาก

แอปพลเิคช ัน่ทีใ่ชไ้ด้ 3

แอปพลเิคชัน่ของบราเดอรต์อ่ไปนีส้ามารถดาวนโ์หลดไดฟ้รจีาก Google Play™:

หมายเหตุ
คณุตอ้งซือ้สาย USB เพือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพแ์ละอปุกรณ์เคลือ่นที ่Android

การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นที่ 3

แอปพลเิคช ัน่ คณุลกัษณะ

Brother iPrint&Label สรา้งและพมิพฉ์ลากโดยการใชแ้มแ่บบบนสมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์เคลือ่น
ทีอ่ืน่ๆ โดยตรงไปทีเ่ครือ่งพมิพข์องคณุ
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3

การพมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นที่ 3

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ลว้
เริม่ตน้ใชง้านแอปพลเิคชัน่การพมิพเ์คลือ่นทีบ่นอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

2 เลอืกแมแ่บบหรอืรปูแบบของฉลาก
คณุยังสามารถเลอืกฉลากหรอืรปูภาพทีอ่อกแบบไวแ้ลว้ และสัง่พมิพก์็ได ้

3 แตะ [พมิพ]์ ในเมนูแอปพลเิคชัน่

ตวัเลอืกในการตดั 3

ดทูี ่“ตวัเลอืกในการตดั” ใน หนา้ 9

การตดิฉลาก 3

1 ลอกสว่นหลังฉลากออก

2 วางตําแหน่งฉลาก และกดใหแ้น่นจากบนไปลา่งดว้ยนิว้ของคณุเพือ่ตดิฉลาก

หมายเหตุ
ฉลากอาจจะยากตอ่การตดิลงบนพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืไมเ่รยีบ ฉลากอาจจะหลดุออกไดง้า่ยจากพืน้ผวิเหลา่นี้
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4

4

เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพส์ําหรบั Windows 4

ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์Windows 

สิง่สําคญั
• เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์ชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรท์ีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้

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

กอ่นการใชง้านเครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 4

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟ AC เชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ ์และตอ่กบัเตา้รับไฟฟ้า

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้อยา่งถกูตอ้ง และคณุสามารถพมิพอ์อกมาได ้

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 4



การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 

14

4

การใชเ้ครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพส์ําหรบั Windows 4

1 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่เขา้กบัคอมพวิเตอร์

2 เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7

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

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1

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 ัง้คา่อปุกรณ์
ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพ ์เชน่ การตัง้คา่พลงังาน และการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

3 ออก
ปิดหนา้ตา่ง

3 ตรวจสอบวา่ เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่ทีป่รากฏถัดจาก [เครือ่งพมิพ]์ หากมเีครือ่งพมิพอ์ืน่ปรากฏ ให ้
เลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการในรายการแบบดงึลง

หมายเหตุ
หากมเีครือ่งพมิพเ์พยีงหนึง่เครือ่งทีเ่ชือ่มตอ่ ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากมเีพยีงเครือ่งพมิพเ์ครือ่งนัน้ทีใ่ชง้านได ้

1

2

3
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4

4 เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง แลว้จงึระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่ในกลอ่งโตต้อบ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการตัง้คา่กลอ่งโตต้อบ ดทูี ่“การตัง้คา่อปุกรณ์สําหรับ Windows” ใน หนา้ 16

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

6 คลกิ ออก

สิง่สําคญั
ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพ ์“เฉพาะ”เมือ่ เครือ่งพมิพก์ําลงัรองานพมิพถั์ดไปอยูเ่ทา่
นัน้ เครือ่งพมิพอ์าจทํางานผดิปกต ิหากคณุพยายามตัง้คา่ขณะทีเ่ครือ่งกําลงัทํางานอยู่
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การต ัง้คา่อปุกรณ์สําหรบั Windows 4

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

เมือ่ทําการพมิพจ์ากแอปพลเิคชัน่บนคอมพวิเตอร ์คณุสามารถระบกุารตัง้คา่ไดห้ลากหลายจากไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์อยา่ง
ไรก็ตาม การใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์ยังชว่ยใหส้ามารถระบกุารตัง้คา่ขัน้สงูเพิม่เตมิ
ไดด้ว้ย

เมือ่เปิด [การต ัง้คา่อปุกรณ์] ระบบจะเรยีกคนืและแสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัของเครือ่งพมิพ ์หากไมส่ามารถเรยีกคนืการตัง้
คา่ปัจจบุนัได ้การตัง้คา่กอ่นหนา้นี้จะแสดงขึน้ หากไมส่ามารถเรยีกคนืการตัง้คา่ปัจจบุนัได ้และยังไมร่ะบกุารตัง้คา่กอ่น
หนา้นี ้ระบบจะแสดงการตัง้คา่จากโรงงานของเครือ่งนี้

กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ 4

สิง่สําคญั
เพือ่แสดงแท็บเหลา่นี ้คณุตอ้งมสีทิธิผ์ูด้แูลระบบสําหรับคอมพวิเตอร ์หรอืเครือ่งพมิพ์
คณุสามารถยนืยันสทิธิผ์ดููแ้ลระบบสําหรับเครือ่งพมิพใ์นแท็บ [คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ]์ - [ความปลอดภยั]

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 ้การตัง้คา่ในแท็บ จะไม่
สามารถใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพ ์แมว้า่จะคลกิ [ใชง้าน] กต็าม การตัง้คา่ในแท็บจะยังไมบ่ันทกึหรอืสง่ออกเมือ่ใชง้าน
คําสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]

4 การต ัง้คา่ปจัจบุนั
ดงึขอ้มลูการตัง้คา่จากเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุนั และแสดงการตัง้คา่นัน้ทีก่ลอ่งโตต้อบ เรยีกคนืการตัง้คา่

สําหรับคา่พารามเิตอรบ์นแท็บดว้ย 

5 ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี้

เมือ่เลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้จะปรากฏ  ขึน้มาในแท็บ และจะไมส่ามารถกําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
ไดอ้กีตอ่ไป

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

6 พารามเิตอร์
แสดงการตัง้คา่ปัจจบุัน

7 ออก
ออก [การต ัง้คา่อปุกรณ์] และกลบัไปยังหนา้ตา่งหลกัของเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

8 ใชง้าน
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ ใหเ้ลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] จากรายการแบบดงึลง
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แถบเมนู 4

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการอธบิายเกีย่วกบัรายการเมนูในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• ใชก้ารต ัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ์
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
ดําเนนิการเดยีวกนัเมือ่คลกิ [ใชง้าน]

• ตรวจสอบการต ัง้คา่
แสดงการตัง้คา่ปัจจบุัน

• บนัทกึการต ัง้คา่ในไฟลค์าํส ัง่
บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่
ดําเนนิการเดยีวกนัเมือ่เลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] ในรายการแบบดงึลง [ใชง้าน]

• นําเขา้
นําเขา้ไฟลท์ีส่ง่ออก

• สง่ออก
บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล ์

• การต ัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน
การตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่งพมิพใ์หมเ่ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

• การต ัง้คา่ตวัเลอืก
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [อยา่แสดงขอ้ความแจง้เตอืนความผดิพลาดหากไมส่ามารถรบัการต ัง้คา่
ปจัจบุนัไดเ้มือ่เร ิม่ทํางาน] ระบบจะไมแ่สดงขอ้ความในครัง้ตอ่ไป

แท็บพืน้ฐาน 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บพืน้ฐานในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• เปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
ระบวุา่เครือ่งพมิพจ์ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัต ิเมือ่มกีารเสยีบสายไฟ AC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิด] [ปิด]

• ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(AC/DC)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟฟ้าอยู่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ไมม่]ี [10/20/30/40/50/60 นาท]ี
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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]

การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพฉ์ลากหลายๆ เครือ่ง 4

1 หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละเชือ่ม
ตอ่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

2 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่พิง่เชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [เครือ่งพมิพ]์

3 คลกิ [ใชง้าน] การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องดว้ย

4 ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่1-3 สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

หมายเหตุ
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเอาไวใ้นไฟล ์คลกิที ่[ไฟล]์ - [สง่ออก]

การตัง้คา่เดยีวกนันีส้ามารถนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพอ์กีเครือ่ง โดยการคลกิ [ไฟล]์ - [นําเขา้] แลว้จงึเลอืกไฟลก์ารตัง้
คา่ทีส่ง่ออก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่อปุกรณ์สําหรับ Windows” ใน หนา้ 16
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4

Printer Setting Tool สําหรบั Mac 4

การใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(Printer Setting Tool) ใหค้ณุสามารถระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพจ์าก
เครือ่งคอมพวิเตอร ์Mac ไมเ่พยีงเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ทีค่ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่อปุกรณ์ได ้แตย่ังสามารถใช ้
การตัง้คา่เดยีวกนันีก้บัเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งได ้

หมายเหตุ
Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ จะถกูตดิตัง้โดยอตัโนมัตเิมือ่คณุใชต้วัตดิตัง้เริม่ตน้เพือ่ตดิ
ตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพล์งในคอมพวิเตอร”์ 
ใน หนา้ 7

สิง่สําคญั
Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ ใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรท์ีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้

กอ่นการใชง้าน Printer Setting Tool 4

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟ AC เชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ ์และตอ่กบัเตา้รับไฟฟ้า

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้อยา่งถกูตอ้ง และคณุสามารถพมิพอ์อกมาได ้

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

การใช ้Printer Setting Tool สําหรบั Mac 4

1 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่เขา้กบัคอมพวิเตอร์

2 คลกิ [Macintosh HD] - [แอปพลเิคช ัน่] - [Brother] - [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ)์ - [Printer Setting Tool.app]
หนา้ตา่ง [Printer Setting Tool] (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ จะปรากฏ

3 ตรวจสอบวา่ เครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่ทีป่รากฏถัดจาก [Printer] (เครือ่งพมิพ)์ หากมเีครือ่งพมิพอ์ืน่
ปรากฏ ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการในรายการป๊อปอปั 

4 เลอืกแท็บการตัง้คา่ แลว้จงึระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่

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

6 คลกิ [Exit] (ออก) เพือ่เสร็จสิน้การระบกุารตัง้คา่

สิง่สําคญั
ใช ้Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ)์ เพือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพ ์เฉพาะเมือ่ เครือ่งพมิพก์ําลงั
รองานพมิพถั์ดไปอยูเ่ทา่นัน้ เครือ่งพมิพอ์าจทํางานผดิปกต ิหากคณุพยายามตัง้คา่ขณะทีเ่ครือ่งกําลังทํางานอยู่
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4

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)์
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

6 Factory Reset (การต ัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน)
การตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หมเ่ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน 

7 Current Settings (การต ัง้คา่ปจัจบุนั)
ดงึขอ้มลูการตัง้คา่จากเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุนั และแสดงการตัง้คา่นัน้ทีก่ลอ่งโตต้อบ

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

1

2

3
4

5

6 7 8
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4

แท็บ Basic (พืน้ฐาน) 4

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธบิายเกีย่วกบัแท็บ Basic (พืน้ฐาน) ในกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่

• Auto Power On (เปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ
ระบวุา่เครือ่งพมิพจ์ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัต ิเมือ่มกีารเสยีบสายไฟ AC เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Disable] (ปิดการใชง้าน) [Enable] (เปิดใชง้าน)

• Auto Power Off (AC/DC) (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟฟ้าอยู่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [None] (ไมม่)ี [10/20/30/40/50/60 Minutes] (10/20/30/40/50/60 นาท)ี

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]

• Print Data after Printing (พมิพข์อ้มลูหลงัทําจากการพมิพ)์
ระบวุา่ใหล้บขอ้มลูการพมิพห์รอืไมห่ลังจากการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [Keep Print Data] (เก็บขอ้มลูการพมิพ)์ [Erase All Print Data] (ลบขอ้มลูการพมิพทั์ง้หมด)
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4

การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพฉ์ลากหลายๆ เครือ่ง 4

1 หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละเชือ่ม
ตอ่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

2 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่พิง่เชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [Printer] (เครือ่งพมิพ)์

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

4 ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่1-3 สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

หมายเหตุ
ในการบนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัในไฟล ์คลกิ [Export] (สง่ออก)

การตัง้คา่เดยีวกนันีส้ามารถนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพอ์กีเครือ่งหนึง่ โดยการคลกิ [Import] (นําเขา้) แลว้จงึเลอืกไฟล์
การตัง้คา่ทีส่ง่ออก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“กลอ่งโตต้อบการตัง้คา่” ใน หนา้ 21
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5

การยนืยนัการต ัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก 5

คณุสามารถพมิพร์ายงานการตัง้คา่ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี:้ เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร ์การตัง้คา่อปุกรณ์ และหมายเลข
เครือ่ง 

1 เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ มตวัตัด ( ) เพือ่พมิพร์ายงาน

หมายเหตุ
เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้แนะนําใหใ้ชม้ว้น DK พรอ้มดว้ยฉลากขนาดกวา้ง 29 มม. ขึน้ไป และความยาวการพมิพท์ี่
ขนาด 64 มม. ไมส่ามารถใชม้ว้น DK สําหรับการพมิพ ์2 สไีด ้

การกาํหนดคา่การพมิพ ์2 สดีว้ยแอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ 5

ปฏบิัตติามขัน้ตอนดา้นลา่งเมือ่ทําการพมิพ ์2 สจีากแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ นอกเหนอืจาก P-touch Editor

สําหรบั Windows

1 เปิดหนา้ตา่งอปุกรณ์และเครือ่งพมิพ ์เลอืก [QL-800] และคลกิขวา

คลกิ [คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ]์

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

3 เลอืก [ดาํ/แดง] จากสว่น [ชนดิกระดาษ]

ฟงักช์นัอืน่ๆ 5
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5

สําหรบั Mac

1 คลกิที ่[ไฟล]์ จากนัน้เลอืก [พมิพ]์
หนา้จอการพมิพจ์ะปรากฏขึน้

2 คลกิทีปุ่่ ม [แสดงรายละเอยีด]

หนา้จอการพมิพอ์ืน่จะปรากฏขึน้

คลกิที ่[โนต้] ดงึลงมาเพือ่เลอืก [ข ัน้สงู]

3 เลอืก [2-Color(Black/Red)] (2 ส ี[ดํา/แดง]) จากสว่น [Color] (ส)ี

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชก้ารตัง้คา่เหลา่นีเ้มือ่พมิพใ์นแบบขาวดําโดยใชม้ว้น DK สดํีา/แดง ขนาด 62 มม.
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5

การพมิพแ์บบกระจาย (Windows เทา่น ัน้) 5

เมือ่ทําการพมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมากๆ สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งได ้
เนือ่งจากการพมิพเ์กดิขึน้พรอ้มกนั เวลาการพมิพทั์ง้หมดจงึลดลง

หมายเหตุ
• สามารถแจกจา่ยการพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพต์า่งๆ ทีม่กีารเชือ่มตอ่ผา่น USB ได ้

• จํานวนหนา้จะถกูแบง่โดยอตัโนมัตริะหวา่งเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งทีเ่ลอืกไว ้หากไมส่ามารถแบง่จํานวนหนา้
ระหวา่งเครือ่งพมิพเ์ป็นจํานวนเทา่กนัได ้ระบบจะแบง่ตามลําดับเครือ่งพมิพต์ามรายการทีอ่ยูใ่นกลอ่งโตต้อบ เมือ่ระบุ
การตัง้คา่การพมิพไ์วใ้นขัน้ตอน 4

1 จากเมนู [ไฟล]์ ใน P-touch Editor คลกิที ่[พมิพ]์

2 คลกิ [คณุสมบตั…ิ]

67 67 66

200
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5

3 คลกิแท็บ [ข ัน้สงู] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [การพมิพแ์บบกระจาย] แลว้คลกิ [การต ัง้คา่]

4 ในกลอ่งโตต้อบ การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย เลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่กระจายการพมิพ์

ก) คลกิ [ตรวจหาขอ้มลูกระดาษปจัจบุนั…] (1)

ข) ขอ้มลูเครือ่งพมิพปั์จจบุนัทีถ่กูตรวจพบจะปรากฏดา้นลา่ง [กระดาษปจัจบุนั] และ [ชนดิกระดาษ] (2)

ค) เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายทีอ่ยูต่ดิกบั [ชือ่เครือ่งพมิพ]์ ทีค่ณุตอ้งการ (3)

หมายเหตุ

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

3 2

1
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5 ระบขุนาดฉลาก

ก. หากเลอืกเครือ่งพมิพเ์พยีงหนึง่เครือ่ง

ในกลอ่งโตต้อบ การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย จากขัน้ตอน 4 ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ แลว้จงึดบัเบลิคลกิหรอืคลกิขวาทีก่ารตัง้คา่นัน้ แลว้คลกิ [การต ัง้คา่] จากรายการแบบดงึลง [ต ัง้คา่ความกวา้ง] ให ้
เลอืกขนาดฉลาก

หมายเหตุ
สามารถใสข่อ้มลูทีจ่ะแสดงในกลอ่งโตต้อบ [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย] จากขัน้ตอน 4 ไดใ้นกลอ่งขอ้
ความ [หมายเหต]ุ

ข. หากเลอืกเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง

ในกลอ่งโตต้อบ การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย จากขัน้ตอน 4 ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ คลกิขวาทีก่ารตัง้คา่นัน้ แลว้จงึคลกิ [การต ัง้คา่] จากรายการแบบดงึลง [ต ัง้คา่ความกวา้ง] ใหเ้ลอืกขนาด
ฉลาก การตัง้คา่ขนาดฉลากทีเ่หมอืนกนัจะนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกไวท้กุเครือ่ง

หมายเหตุ
การตัง้คา่ทีด่า้นลา่ง [การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ และ [หมายเหต]ุ จะไมส่ามารถใชไ้ด ้

6 คลกิ [ตกลง] เพือ่ปิดหนา้ตา่งการตัง้คา่ขนาดฉลาก

7 คลกิ [ตกลง] เพือ่ปิดหนา้ตา่ง [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย]
การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์แลว้

8 คลกิ [ตกลง] เพือ่เริม่การพมิพแ์บบกระจาย

หมายเหตุ
• อาจเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะตรวจพบขอ้มลูสําหรับเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยใชฮ้บั USB หรอืเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์กอ่นสัง่
พมิพ ์ใหใ้สก่ารตัง้คา่ดว้ยตนเอง และตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพนั์น้สามารถใชสํ้าหรับการพมิพไ์ดห้รอืไม่

• เราขอแนะนําใหค้ณุทดสอบการเชือ่มตอ่สําหรับสภาพแวดลอ้มการทํางานของคณุ ตดิตอ่ผูจ้ัดการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืผูด้แูลระบบเพือ่ขอความชว่ยเหลอื



สว่นที ่II

แอปพลเิคช ัน่ II

วธิใีช ้P-touch Editor 30
วธิใีช ้P-touch Library (Windows เทา่น ัน้) 42
วธิใีช ้P-touch Editor Lite (Windows เทา่น ัน้) 47
วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch 51



30

6

6

เพือ่ใชเ้ครือ่งพมิพ ์ดว้ยคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหต้ดิตัง้ P-touch Editor และไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

เยีย่มชมเว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร ์support.brother.com เพือ่ดาวนโ์หลดไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรล์า่สดุ

[เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ] - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภณัฑข์องคณุ]

สําหรบั Windows 6

การเร ิม่ตน้ P-touch Editor 6

1 เริม่ตน้ P-touch Editor

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7

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

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1

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

2 เมือ่ P-touch Editor เริม่ตน้ เลอืกวา่คณุตอ้งการสรา้งเคา้โครงใหมห่รอืเปิดใชเ้คา้โครงเดมิทีม่อียูแ่ลว้

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

วธิใีช ้P-touch Editor 6

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

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

2 เพือ่สรา้งเคา้โครงใหมโ่ดยการใชเ้คา้โครงทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้ ดับเบลิคลกิทีปุ่่ มหมวดหมู ่หรอืเลอืกปุ่ มหมวด
หมูแ่ลว้คลกิ [→]

3 เพือ่เชือ่มตอ่เคา้โครงทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้เขา้กบัฐานขอ้มลู เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายทีอ่ยูถั่ดจาก [การ
เชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู]

4 เพือ่เปิดเคา้โครงทีม่อียู ่คลกิ [เปิด]

2

1

3
4
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การพมิพด์ว้ย P-touch Editor 6

 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

โหมดนี้ชว่ยใหค้ณุจบัภาพทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่นของจอแสดงผลคอมพวิเตอรข์องคณุ พมิพอ์อกมาเป็นรปู
ภาพ และบนัทกึสําหรับใชง้านในภายหลังได ้

1 คลกิทีปุ่่ มเลอืกโหมด [ถา่ยรปู]
กลอ่งโตต้อบ คาํอธบิายของโหมดถา่ยรปู จะปรากฏขึน้

2 คลกิ [ตกลง]
จานสโีหมด ถา่ยรปู จะปรากฏขึน้
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การพมิพโ์ดยใชม้ว้น DK สดีาํ/แดง ขนาด 62 มม 6

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

การกําหนดคา่ดว้ย P-touch Editor

โหมด Express 6

1 เลอืก  [กระดาษ] จากนัน้
โหมด สองส ีจะปรากฏขึน้

2 เลอืก [ดาํ/แดง] สําหรับ [2-โหมดส:ี]

3 เลอืก [ขอ้ความ] เพือ่แกไ้ขสขีองขอ้
ความ

4 เลอืก [กรอบ] เพือ่แกไ้ขสขีองเฟรม
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โหมด Professional 6

• ใช ้  [กําหนดสขีอ้ความใหข้อ้
ความทีเ่ลอืก] เพือ่แกไ้ขสขีองขอ้ความ

• ใช ้  [เปลีย่นสทีีเ่ตมิ] เพือ่แกไ้ขสทีี่
เตมิในพืน้ทีปิ่ด

• ใช ้  [เปลีย่นสเีสน้] เพือ่แกไ้ขสขีอง
เสน้

• ใช ้  [เปลีย่นสพีืน้หลงัของออบ
เจกต]์ เพือ่แกไ้ขสพีืน้หลงัของออบ
เจกต์

1 คลกิทีภ่าพประกอบ  จากนัน้
รายการรายละเอยีดจะปรากฏขึน้

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

• คณุไมส่ามารถเลอืกโหมดความละเอยีดได ้เมือ่ใชง้านการพมิพด์ว้ย 2 สี

3 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 6

1 เปิดกลอ่งโตต้อบ [พมิพ]์ ของ 
P-touch Editor

2 คลกิ [คณุสมบตั]ิ

3 เลอืกแท็บ [พืน้ฐาน]

4 ตัง้ [ชนดิกระดาษ] เป็น [ดาํ/แดง]
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5 เลอืกแท็บ [ข ัน้สงู]

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

7 ตัง้ [ระดบัสแีดง] (ชว่งการตัง้คา่ที่
เป็นไปได:้ -20 ถงึ +20)
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สําหรบั Mac 6

การเร ิม่ตน้ P-touch Editor 6

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

หมายเหตุ
เมือ่ใชค้อมพวิเตอร ์Mac คณุไมส่ามารถถา่ยโอนขอ้มลูฉลากทีส่รา้งขึน้โดยใช ้P-touch Editor ไปยังเครือ่งพมิพไ์ด ้

โหมดการทาํงาน 6

 โหมด Standard

โหมดนี้ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งฉลากทีม่ขีอ้ความและรปูภาพ

หนา้ตา่งเคา้โครงประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ ดังตอ่ไปนี:้

1 แถบคาํส ัง่
2 แถบเครือ่งมอือปุกรณ์วาดรปู/แกไ้ข
3 ตวัตรวจสอบ
4 หนา้ตา่งเคา้โครง

1

2

3

4



วธิใีช ้P-touch Editor 

40

6

การกําหนดคา่การพมิพ ์2 สี 6

เครือ่งพมิพส์ามารถทําการพมิพ ์2 สไีด ้

การกําหนดคา่ดว้ย P-touch Editor

โหมด Standard 6

หมายเหตุ
การปรับคา่ความเขม้ในการพมิพส์ดํีา/สแีดงสามารถปรับไดผ้า่น Printer Setting Tool (เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ)์

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

2 เลอืกสขีองขอ้ความและวัตถุ
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การปรบัสแีดง 6

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

2 คลกิปุ่ ม [Detailed Settings] (การ
ตัง้คา่โดยละเอยีด)

3 ตัง้ [Red Level] (ระดบัสแีดง) 
(ระหวา่ง -20 กบั +20)
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7

ไลบราร ีP-touch 7

โปรแกรมนีช้ว่ยใหค้ณุจัดการและพมิพแ์มแ่บบ P-touch Editor

การเร ิม่ตน้ P-touch Library 7

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7

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

 สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1

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 7

1 แถบเมนู
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีม่อียูทั่ง้หมด ซึง่จดักลุม่ไวใ้นแตล่ะชือ่เมนู ([ไฟล]์ [แกไ้ข] [มมุมอง] [เครือ่งมอื] และ [ความ
ชว่ยเหลอื]) ตามฟังกช์นัการทํางานของคําสัง่นัน้ๆ

2 แถบเครือ่งมอื
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีใ่ชบ้อ่ย

วธิใีช ้P-touch Library (Windows เทา่น ัน้) 7

2

3

1

4

5
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3 รายการโฟลเดอร์
แสดงรายการโฟลเดอร ์เมือ่คณุเลอืกโฟลเดอร ์แมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงในรายการแมแ่บบ

4 รายการแมแ่บบ
แสดงรายการแมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 เรยีกดตูวัอยา่ง
เรยีกดตูัวอยา่งแมแ่บบทีเ่ลอืกในรายการแมแ่บบ

การเปิดและการแกไ้ขแมแ่บบ 7

เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการเปิดหรอืแกไ้ข แลว้จงึคลกิ [เปิด]

โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแมแ่บบจะเริม่ตน้ขึน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถแกไ้ขแมแ่บบได ้

คาํอธบิายไอคอนแถบเครือ่งมอื

ไอคอน ชือ่ปุ่ ม ฟงักช์นั

เปิด เปิดแมแ่บบทีเ่ลอืก

พมิพ์ พมิพแ์มแ่บบทีเ่ลอืกดว้ยเครือ่งพมิพ์

คน้หา ใหค้ณุคน้หาแมแ่บบทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch Library

รปูแบบทีแ่สดง เปลีย่นรปูแบบการแสดงไฟล์
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การพมิพแ์มแ่บบ 7

เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์แลว้จงึคลกิ [พมิพ]์

เครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่จะพมิพแ์มแ่บบ
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การคน้หาแมแ่บบ 7

คณุสามารถคน้หาแมแ่บบทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch Library

1 คลกิ [คน้หา]
กลอ่งโตต้อบคน้หา จะปรากฏขึน้

2 ระบเุกณฑค์น้หา
มเีกณฑค์น้หาดังตอ่ไปนี้

3 คลกิ [เร ิม่ตน้การคน้หา]
การคน้หาเริม่ขึน้
ผลการคน้หาจะแสดงบนหนา้จอ 

การต ัง้คา่ รายละเอยีด

พารามเิตอรห์ลายตวั กําหนดวธิกีารทีโ่ปรแกรมใชค้น้หาเมือ่มกีารระบเุกณฑค์น้หาหลายประการ หากคณุเลอืก [และ] โปรแกรม
จะคน้หาไฟลท์ีเ่ป็นไปตามเกณฑท์ัง้หมด 
หากคณุเลอืก [หรอื] โปรแกรมจะคน้หาไฟลท์ีเ่ป็นไปตามเกณฑใ์ดเกณฑห์นึง่

ชือ่ คน้หาแมแ่บบโดยการระบชุือ่ไฟล์

ประเภท คน้หาแมแ่บบโดยการระบปุระเภทไฟล์

ขนาด คน้หาแมแ่บบโดยการระบขุนาดไฟล์

วนัที่ คน้หาแมแ่บบโดยการระบวุันทีข่องไฟล์
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4 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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ดว้ย P-touch Editor Lite คณุสามารถสรา้งเคา้โครงฉลากงา่ยๆ ไดห้ลากหลาย โดยไมต่อ้งตดิตัง้ไดรเวอรห์รอืซอฟตแ์วรใ์ดๆ

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 เทา่
น ัน้) 8

ไอคอน ฟงักช์นั

แสดงหนา้จอการสรา้งฉลากใหม่

เปิดไฟลท์ีบ่นัทกึไวด้ว้ย P-touch Editor Lite

บนัทกึขอ้มลูไปยังคอมพวิเตอร ์ไมใ่ชล่งบนเครือ่งพมิพ์

แทรกกลอ่งขอ้ความใหม ่(มปีระโยชนเ์มือ่สรา้งฉลากทีม่ขีอ้ความบรรทัดเดยีวและหลายบรรทัด)

แทรกรปูภาพลงในฉลากของคณุ
จากไฟล:์ แทรกรปูภาพทีเ่ก็บอยูบ่นคอมพวิเตอร์
จบัหนา้จอ: แทรกพืน้ทีข่องหนา้จอคอมพวิเตอรท์ีเ่ลอืกเป็นกราฟิก
สญัลกัษณ: แทรกสญัลักษณ์ทีม่ใีนคอมพวิเตอรข์องคณุ

แทรกกรอบ

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

2

1
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2 แถบเครือ่งมอืคณุสมบตั ิ

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
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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

คณุลกัษณะอืน่ๆ (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 คณุลักษณะนีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นเครือ่งพมิพ ์QL

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 เลอืกตวัเลขหรอืตวัอกัษรภายในขอ้ความของคณุ แลว้คลกิ ลําดบัตวัเลข เพือ่แทรกตวัเลขหรอืตวัอกัษร
เรยีงลําดบัลงบนฉลากแตล่ะชิน้ คลกิ  ทีด่า้นขวาของปุ่ มพมิพ ์แลว้คลกิตวัเลอืกการพมิพ ์เลอืกกลอ่ง
ลําดบัตวัเลข และป้อนตวัเลขของฉลากสําหรับการพมิพล์งในฟิลด ์นบั คลกิปุ่ มพมิพ์

เปลีย่นรปูภาพ เลอืกรปูภาพและคลกิ เปลีย่นรปูภาพ 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 จะดบัลงไป

ตวัเลอืก คลกิ ตวัเลอืก
เลอืกระหวา่ง มม. หรอื นิว้ เพือ่ตัง้คา่หน่วยการวัด 
เลอืกภาษาของ P-touch Editor Lite เริม่ตน้แอปพลเิคชัน่ใหม ่เพือ่ใช ้“ภาษา” ทีเ่พิง่เลอืก
เลอืกระหวา่ง แสดงคา่ใหมห่ลงัการพมิพ ์หรอื ต ัง้คา่ใหมจ่ากคา่ด ัง้เดมิหลงัการพมิพ ์เพือ่ตัง้คา่
ตวัเลอืกลําดบัตวัเลข

เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบ
ราเดอร ์

คลกิ เว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร ์เพือ่ไปยังเว็บไซตส์ําหรับขอความชว่ยเหลอืและ
ขอ้มลู

เกีย่วกบั... คลกิ เกีย่วกบั เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกับเวอรช์ัน่ของ P-touch Editor Lite

ออก คลกิ ออก เพือ่ออกจาก P-touch Editor Lite
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9

สามารถอปัเกรดซอฟตแ์วรใ์หเ้ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุทีม่โีดยใช ้P-touch Update Software

หมายเหตุ
• ซอฟตแ์วรจ์รงิอาจแตกตา่งจากเนือ้หาในคูม่อืเลม่นี้

• หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งเมือ่ทําการถา่ยโอนขอ้มลูหรอือปัเดตเฟิรม์แวร์

การอปัเดต P-touch Editor 9

สิง่สําคญั
(Windows เทา่นัน้) กอ่นการอปัเดต P-touch Editor ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่น 

สําหรบั Windows 9

1 เริม่ตน้ P-touch Update Software

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7

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

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

 สําหรบั Windows 10

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

วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch 9
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2 คลกิทีไ่อคอน [การอปัเดตซอฟตแ์วรข์องเครือ่งคอมพวิเตอร]์

3 เลอืก [เครือ่งพมิพ]์ และ [ภาษา] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจาก Cable Label Tool และ P-touch Editor แลว้
จงึคลกิ [ตดิต ัง้]

4 ขอ้ความจะปรากฏขึน้แสดงวา่การตดิตัง้เสร็จสิน้แลว้
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สําหรบั Mac 9

1 ดับเบลิคลกิทีไ่อคอน [P-touch Update Software] บนเดสกท็์อป

หมายเหตุ
สามารถทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใชง้าน P-touch Update Software ไดเ้ชน่กนั

ดับเบลิคลกิที ่[Macintosh HD] - [แอปพลเิคช ัน่] - [P-touch Update Software] แลว้จงึดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
แอปพลเิคชัน่ [P-touch Update Software]

2 คลกิทีไ่อคอน [Computer software update] (การอปัเดตซอฟตแ์วรข์องเครือ่งคอมพวิเตอร)์

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

4 ขอ้ความจะปรากฏขึน้แสดงวา่การตดิตัง้เสร็จสิน้แลว้
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การอปัเดต P-touch Editor Lite (Windows เทา่น ัน้) และเฟิรม์แวร์ 9

สิง่สําคญั
• กอ่นการอปัเดตเฟิรม์แวร ์คณุตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่น

• หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งเมือ่ทําการถา่ยโอนขอ้มลูหรอือปัเดตเฟิรม์แวร์

• หากแอปพลเิคชัน่อืน่กําลังทํางานอยู ่ใหปิ้ดแอปพลเิคชัน่นัน้กอ่น

สําหรบั Windows 9

1 เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเชือ่มตอ่สาย USB

2 เริม่ตน้ P-touch Update Software

 สําหรบั Windows Vista / Windows 7

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

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

 สําหรบั Windows 10

จากปุ่ มเริม่ตน้ เลอืก [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] หรอืดับเบลิคลกิ [P-touch 
Update Software] บนเดสกท็์อป
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3 คลกิทีไ่อคอน [การอปัเดตเฟิรม์แวร]์

4 เลอืก [เครือ่งพมิพ]์ ทําใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความ [เครือ่งไดร้บัการเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้] ปรากฏขึน้ แลว้จงึคลิ
ก [ตกลง]
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5 เลอืก [ภาษา] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจากเฟิรม์แวรท์ีค่ณุตอ้งการอปัเดต แลว้จงึคลกิ [โอน]

สิง่สําคญั
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลังถา่ยโอนขอ้มลู

6 ตรวจสอบเนือ้หาทีจ่ะอปัเดต แลว้จงึคลกิ [เร ิม่ตน้] เพือ่เริม่อปัเดต 
การอปัเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้

สิง่สําคญั
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลังถา่ยโอนและอปัเดตขอ้มลู

สําหรบั Mac 9

1 เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเชือ่มตอ่สาย USB

2 ดับเบลิคลกิทีไ่อคอน [P-touch Update Software] บนเดสกท็์อป

หมายเหตุ
สามารถทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ใชง้าน P-touch Update Software ไดเ้ชน่กนั

ดับเบลิคลกิที ่[Macintosh HD] - [แอปพลเิคช ัน่] - [P-touch Update Software] แลว้จงึดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
แอปพลเิคชัน่ [P-touch Update Software]
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3 คลกิทีไ่อคอน [Machine update] (การอปัเดตเครือ่ง)

4 เลอืก [Printer] (เครือ่งพมิพ)์ ตรวจแน่ใจวา่ [The machine is connected correctly] (เครือ่งไดรั้บการเชือ่ม
ตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้) ปรากฏขึน้แลว้จงึคลกิ [OK] (ตกลง)

5 เลอืก [Language] (ภาษา) เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจากเฟิรม์แวรท์ีค่ณุตอ้งการอปัเดต แลว้จงึคลิ
ก [Transfer] (โอน)

สิง่สําคญั
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลังถา่ยโอนขอ้มลู

6 เลอืกเนือ้หาทีจ่ะอปัเดต แลว้จงึคลกิ [Start] (เริม่ตน้) เพือ่เริม่อปัเดต 
การอปัเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้

หมายเหตุ
หา้มปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพข์ณะกําลังอปัเดตขอ้มลู
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10

ตัง้คา่ใหมห่น่วยความจําภายในของเครือ่งพมิพใ์หม ่เพือ่ลบไฟลฉ์ลากทีบ่นัทกึไวทั้ง้หมด หรอืหากเครือ่งพมิพทํ์างานไม่
ถกูตอ้ง

การต ัง้คา่ท ัง้หมดกลบัไปเป็นคา่เร ิม่ตน้จากโรงงานโดยใชปุ้่ มของ
เครือ่งพมิพฉ์ลาก 10

เพือ่ตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หม ่ดําเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1 ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) คา้งไว ้จากนัน้กดปุ่ มตัวตัด ( )
ไฟ LED แสดงสถานะตดิเป็นสสีม้ และไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite กะพรบิเป็นสเีขยีว

3 กดปุ่ มตวัตัด ( ) สามครัง้เพือ่ตัง้คา่ใหมทั่ง้หมด (รวมถงึการตัง้คา่อปุกรณ์) ใหเ้ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน
ไฟ LED แสดงสถานะตดิเป็นสสีม้ และไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite ตดิเป็นสเีขยีว

การต ัง้คา่ขอ้มลูใหมโ่ดยใชเ้ครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 10

คณุยังสามารถใชง้านเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรเ์พือ่ตัง้คา่เครือ่งพมิพทั์ง้หมดใหเ้ป็นการตัง้คา่จาก
โรงงานได ้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน” ใน หนา้ 18

การต ัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลากใหม่ 10
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เราแนะนําใหทํ้าความสะอาดเครือ่งพมิพอ์ยูเ่ป็นประจํา เพือ่รักษาประสทิธภิาพการทํางานอยา่งถกูตอ้ง

หมายเหตุ
ถอดสายไฟ AC กอ่นทําความสะอาดเครือ่งพมิพเ์สมอ

การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง 11

เชด็ฝุ่ นและรอยตา่งๆ บนตวัเครือ่งหลกัโดยใชผ้า้ทีนุ่่มและแหง้

ใชผ้า้ชบุน้ําเล็กนอ้ยเชด็ตรงบรเิวณทีม่รีอยซึง่ลบออกไดย้าก

หมายเหตุ
อยา่ใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ แอลกอฮอล ์หรอืสารทําละลายอืน่ๆ

สารเหลา่นีอ้าจทําใหต้ัวครอบเสยีรปู หรอืทําใหต้ัวเครือ่งพมิพเ์สยีหาย

การทาํความสะอาดหวัพมิพ์ 11

มว้น DK (ประเภทกระดาษบนัทกึดว้ยความรอ้น) ทีใ่ชก้บัเครือ่งออกแบบมาเพือ่ทําความสะอาดหัวพมิพโ์ดยอตัโนมัต ิเมือ่
มว้น DK ผา่นหัวพมิพข์ณะทีก่ําลงัพมิพห์รอืป้อนฉลาก หัวพมิพจ์ะไดรั้บการทําความสะอาด 

การทาํความสะอาดลกูกลิง้ 11

ทําความสะอาดลกูกลิง้โดยใชแ้ผน่ทําความสะอาด (มจีัดจําหน่ายแยก)

เครือ่งพมิพบ์รรจแุผน่ทําความสะอาดเพยีงแผน่เดยีว

หมายเหตุ
ขณะกําลงัทําความสะอาดลกูกลิง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชแ้ผน่ทําความสะอาดทีใ่หม้าโดยเฉพาะสําหรับเครือ่งพมิพ์
เครือ่งนีเ้ทา่นัน้
หากใชง้านแผน่ทําความสะอาดอืน่ ๆ พืน้ผวิของลกูกลิง้อาจเสยีหาย และทําใหก้ารทํางานผดิปกติ

1 ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

2 จบัทีด่า้นหนา้เครือ่งพมิพ ์และยกฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ขึน้เพือ่เปิดขึน้มา

การบาํรงุรกัษา 11
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3 ถอดมว้น DK ออก

หมายเหตุ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถอดมว้น DK ออกกอ่นทําความสะอาดลกูกลิง้ คณุลักษณะการทําความสะอาดลกูกลิง้จะทํางาน
ไมถ่กูตอ้ง หากไมถ่อดมว้น DK ออกมา

4 ถอดสว่น (B) ของแผน่ทําความสะอาดออก สอดขอบ (A) ของแผน่ทําความสะอาดลงในหน่วยเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
ดา้นทีพ่มิพข์องแผน่ทําความสะอาดควรหงายขึน้

5 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK และเปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ์

6 กดปุ่ มป้อนกระดาษ ( ) นานกวา่หนึง่วนิาที
แผน่ทําความสะอาดจะถกูดนัออกมา
หนา้กาวของแผน่ทําความสะอาดจะขจัดรอยคราบหรอืฝุ่ นบนลกูกลิง้

หมายเหตุ
• หากแผน่ทําความสะอาดไมอ่อกมา ใหก้ดปุ่ มป้อนกระดาษ ( ) คา้งไวจ้นกวา่แผน่ทําความสะอาดจะถกูดันออกมา

• ทิง้แผน่ทําความสะอาดหลังใชง้าน
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การทาํความสะอาดชอ่งฉลากออก 11

หากฉลากตดิขดัอยูใ่นเครือ่งเนือ่งจากเศษผงทีต่ดิอยูก่บัชอ่งฉลากออก ใหทํ้าความสะอาดชอ่งฉลากออกดว้ยผา้

ใชผ้า้ชบุน้ําเล็กนอ้ยเพือ่เชด็รอยทีล่บออกยาก ถา้จําเป็น
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ภาพรวม 12

บทนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหาท่ัวไปทีค่ณุอาจพบเมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพ ์หากคณุมปัีญหาใดๆ กบัเครือ่งพมิพ ์อยา่งแรก
คณุตอ้งแน่ใจวา่คณุไดทํ้าตามสิง่ตอ่ไปนีแ้ลว้อยา่งถกูตอ้ง:

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า AC สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเชือ่มตอ่สายไฟ AC” ใน หนา้ 6

 เอาบรรจภัุณฑก์นักระแทกทัง้หมดออกจากเครือ่งพมิพ์

 ตดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพท์ีถ่กูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์
ลงในคอมพวิเตอร”์ ใน หนา้ 7

 เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นที ่สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพ์
ฉลากเขา้กบัคอมพวิเตอร”์ ใน หนา้ 7

 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหส้นทิ

 ใสม่ว้น DK ใหถ้กูตอ้ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้มว้น DK” ใน หนา้ 4

หากหลังจากอา่นบทนีแ้ลว้ คณุยังคงไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้กรณุาเขา้ไปทีเ่ว็บไซตช์ว่ยเหลอืการใชง้านบราเดอร์
ที ่support.brother.com 

การแกไ้ขปญัหา 12

http://support.brother.com/
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ปญัหาการพมิพ์ 12

ปญัหา วธิแีกไ้ข

เครือ่งพมิพ ์ไมพ่มิพห์รอืไดรั้บขอ้ผดิ
พลาดในการพมิพ์

• สายเคเบลิตอ่หลวมหรอืไม่
ตรวจสอบสายเคเบลิวา่เสยีบไวแ้น่นหนาแลว้

• ตดิตัง้มว้น DK ไวถ้กูตอ้งหรอืไม่
หากตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง ใหถ้อดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่

• มกีระดาษคงเหลอืเพยีงพอหรอืไม่
ตรวจสอบวา่มกีระดาษเหลอืเพยีงพอ

• ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูห่รอืไม่
ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดอยู่

• เกดิขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดในการสง่สญัญาณหรอืไม่
ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้ หากยังคงเกดิปัญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร์

• หาก เครือ่งพมิพ ์เชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ใหล้องเชือ่มตอ่สายเขา้กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์ดยตรง หากไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ใหล้องเชือ่มตอ่เขา้กบั
พอรต์ USB อืน่

• ตรวจสอบวา่ [ชนดิกระดาษ] (Windows) / [Print Media] (วสัดพุมิพ)์ (Mac) 
ใน P-touch Editor ตรงกบัวัสดทุีต่ดิตัง้ไว ้

ไฟ LED แสดงสถานะไมต่ดิ • เชือ่มตอ่สายไฟ AC ถกูตอ้งหรอืไม่
ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบสายไฟ AC แลว้ หากเสยีบสายไวถ้กูตอ้งแลว้ ลองเสยีบกบั เตา้
รับแหลง่จา่ยไฟ อืน่

ฉลากทีพ่มิพม์เีสน้ริว้หรอืตัวอกัษรมี
คณุภาพตํา่ หรอืป้อนฉลากไมถ่กูตอ้ง

• หัวพมิพห์รอืลกูกลิง้สกปรกหรอืไม่
ขณะทีโ่ดยท่ัวไปเมือ่ใชง้านปกต ิหัวพมิพจ์ะสะอาด เศษหรอืฝุ่ นจากลกูกลิง้อาจตดิ
อยูท่ีหั่วพมิพข์องเครือ่งพมิพไ์ด ้
หากเกดิกรณีนี ้ใหทํ้าความสะอาดลกูกลิง้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การทําความสะอาดลกูกลิง้” ใน หนา้ 60

ขอ้ผดิพลาดในการสง่ขอ้มลูปรากฏใน
คอมพวิเตอร์

• เครือ่งพมิพ ์อยูใ่นโหมดระบายความรอ้นหรอืไม ่(ไฟ LED แสดงสถานะกะพรบิเป็นสสีม้)
ใหร้อจนกวา่ไฟ LED แสดงสถานะหยดุกะพรบิแลว้ลองทําการพมิพใ์หมอ่กีครัง้

เครือ่งดันฉลากออกมาไมถ่กูตอ้งหลังการ
พมิพ์

• ตรวจสอบวา่ชอ่งฉลากออกไมอ่ดุตนั

• ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้มว้น DK ไวอ้ยา่งถกูตอ้งโดยถอดมว้น DK ออกมาแลว้ตดิตัง้ใหม่

• ตรวจสอบวา่ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ปิดไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

ฉันตอ้งการทีจ่ะยกเลกิงานพมิพท์ีก่ําลัง
พมิพอ์ยู่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู ่และกดปุ่ มเปิด/ปิด ( )

คณุภาพงานพมิพแ์ย่ • มฝีุ่ นหรอืขยุตดิอยูบ่นลกูกลิง้ทําใหล้กูกลิง้กลิง้ไมร่าบรืน่หรอืไม่
ทําความสะอาดลกูกลิง้โดยใชแ้ผน่ทําความสะอาดซึง่สามารถแยกซือ้ได ้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การทําความสะอาดลกูกลิง้” ใน หนา้ 60

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 • หากตัวตัดเกดิขดัขอ้ง ใหปิ้ดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ไวแ้ลว้กดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) ตวัตดั
จะเลือ่นกลับไปยังตําแหน่งปกต ิและปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัิ
หลังจากปิดสวติช ์เครือ่งพมิพแ์ลว้ ใหต้รวจสอบชอ่งฉลากออก และดงึกระดาษทีต่ดิ
ขดัอยูอ่อก ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้สมัพันธบ์ราเดอร์

ฉันตอ้งการตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หม่ กดปุ่ มตวัตดั ( ) คา้งไวข้ณะทีก่ดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) เมือ่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพอ์ยู ่เมือ่
ไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite กะพรบิและไฟ LED สถานะเป็นสสีม้ ใหก้ดปุ่ มตวั
ตัด ( ) สามครัง้ ขณะทีก่ดปุ่ มเปิด/ปิด ( ) คา้งไว ้เครือ่งพมิพจ์ะตัง้คา่ใหมเ่ป็นการตัง้
คา่จากโรงงาน

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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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 ิม่
ตน้ - [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [เครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ี่
คณุตอ้งการตัง้คา่ แลว้จงึคลกิที ่[กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

สําหรบั Windows 7

เพือ่ทีจ่ะแสดงตวัเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยการคลกิทีปุ่่ มเร ิม่
ตน้ - [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้จงึคลิ
กที ่[กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

สําหรบั Windows 8 / Windows 8.1

เพือ่ทีจ่ะแสดงตวัเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยการคลกิ [แผงควบ
คมุ] ในหนา้จอ [แอป] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวา
ทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ 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 [พืน้
ฐาน] จากเมนูป็อบอพัตัวเลอืกการพมิพ ์

เสน้แนวตัง้สขีาวปรากฏขึน้เมือ่พมิพด์ว้ย
สแีดง

1 ถอดมว้น DK ออกจากเครือ่งพมิพ์

2 ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหส้นทิ

3 กดปุ่ ม Editor Lite คา้งไวน้านกวา่หา้วนิาท ีรอขณะทีล่กูกลิง้แทน่หมนุ

4 เมือ่ลกูกลิง้แทน่หยดุหมนุ ใหใ้สม่ว้น DK

ลกูกลิง้จะหมนุประมาณ 40 วนิาที

ฉันตอ้งการป้อนฉลาก กดปุ่ มป้อนกระดาษ ( ) เป็นเวลาหนึง่วนิาที

ปญัหา วธิแีกไ้ข

1

2

3



การแกไ้ขปัญหา 

67

12

ขอ้มลูเวอรช์ ัน่ 12

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ฉันไมรู่ห้มายเลขเวอรช์ัน่ของเฟิรม์แวร์
สําหรับเครือ่งพมิพ์

คณุสามารถทําตามกระบวนการตอ่ไปนีไ้ด ้

1 เปิดเครือ่งพมิพ์

2 กดปุ่ มตวัตัด ( ) คา้งไวส้กัครูเ่พือ่พมิพร์ายงาน

เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้แนะนําใหใ้ชม้ว้น DK ขนาดกวา้งพรอ้มดว้ยฉลาก 29 มม. ขึน้
ไป และความยาวการพมิพท์ีข่นาด 64 มม.

มว้น DK สําหรับการพมิพ ์2 สไีมส่ามารถใชไ้ด ้

ฉันตอ้งการยนืยันวา่ฉันกําลังใชง้าน
ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ลา่สดุหรอืไม่

ใช ้P-touch Update Software เพือ่ยนืยันวา่คณุมเีวอรช์ัน่ลา่สดุหรอืไม่

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ P-touch Update Software ดทูี ่“วธิอีัปเด
ตซอฟตแ์วร ์P-touch” ใน หนา้ 51
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ไฟแสดงสถานะ LED 12

ไฟแสดงสถานะตดิขึน้และกะพรบิ เพือ่แสดงสถานะของเครือ่งพมิพ์

 หรอื  หรอื ไฟแสดงสถานะตดิสวา่งตามสทีีแ่สดง

 หรอื  หรอื ไฟแสดงสถานะกะพรบิตามสทีีแ่สดง

ไฟแสดงสถานะสามารถดับ ตดิ หรอืกะพรบิเป็นสตีา่งๆ

ไฟแสดงสถานะดับลง

ไฟ LED แสดงสถานะ ไฟ LED แสดง
สถานะ Editor Lite สภาวะ

ปิดสวติช์

เปิดสวติช์

โหมดป้อนกระดาษ

โหมดการพมิพ์

โหมดหมนุลกูกลิง้เดนิหนา้/กลับดา้น

โหมดตดักระดาษ

โหมดทําความสะอาด

โหมด P-touch Editor Lite

โหมดเตรยีมพมิพ์

กําลังยกเลกิงาน

กําลังรับขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์

กําลังถา่ยโอนขอ้มลู

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยู ่ปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK ใหถ้กูตอ้ง

โหมดตัง้คา่ใหม่

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่ทัง้หมดกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงานโดยใชปุ้่ มของเครือ่งพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 59

กดปุ่ มตัวตดั ( ) สามครัง้ในโหมดตัง้คา่ใหม่

โหมดปิดระบบ

กดปุ่ มตัวตดั ( ) หนึง่หรอืสองครัง้ในโหมดตัง้คา่ใหม่

โหมดระบายความรอ้น

โหมดแทนทีข่อ้มลู

โหมดบูต๊เครือ่ง
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(1 ครัง้ ใน 2 วนิาท)ี

มว้น DK หมด

การป้อนกระดาษขดัขอ้ง

ฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK เปิดอยูข่ณะใชง้านเครือ่งพมิพ์

ไมม่ขีอ้ผดิพลาดของสือ่

ขอ้ผดิพลาดสือ่ไมถ่กูตอ้ง

ขอ้ผดิพลาดคําสัง่การสือ่สาร

ขอ้ผดิพลาดในการพมิพส์ือ่ความละเอยีดสงูสองสี

(2 ครัง้ ใน 2 วนิาท)ี

ตัวตัดขดัขอ้ง

ขอ้ผดิพลาดระบบ

ไฟ LED แสดงสถานะ ไฟ LED แสดง
สถานะ Editor Lite สภาวะ
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12

การแกไ้ขปญัหา 12

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ไดรั้บขอ้มลูอยูใ่นบฟัเฟอร์ ขอ้มลูการพมิพถ์กูบนัทกึในบฟัเฟอร ์เครือ่งพมิพจ์ะไมเ่ริม่การพมิพ ์หากได ้
รับขอ้มลูไมค่รบถว้น

ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพแ์ละเปิดใหมอ่กีครัง้

หัวกําลังระบายความรอ้น หัวสง่ความรอ้นรอ้นเกนิไป

เครือ่งพมิพห์ยดุและทําการพมิพต์อ่หลังจากหัวสง่ความรอ้นเย็นลงเทา่
นัน้ หัวอาจรอ้นเกนิไปหากคณุทําการพมิพฉ์ลากจํานวนมาก

เมือ่หัวสง่ความรอ้นรอ้นเกนิไป อาจทําใหร้ปูภาพพมิพอ์อกนอกพืน้ที่
พมิพ ์เพือ่หลกีเลีย่งหรอืชะลอการเกดิความรอ้นสงูเกนิไป ตรวจสอบใหแ้น่
ใจวา่ เครือ่งพมิพม์กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอและไมต่ัง้อยูใ่นทีอ่ับ

หากตอ้งทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์ย็นลง เพราะเกดิความรอ้นสงูเนือ่งจากประเภท
ของมว้น DK ทีค่ณุกําลังใช ้หรอืเนือ้หาของฉลาก การพมิพอ์าจใชเ้วลา
นานกวา่ปกติ

หมายเหตุ
สภาวะนีอ้าจเกดิขึน้บอ่ย เมือ่ใชเ้ครือ่งพมิพใ์นทีส่งู (มากกวา่ 3048 ม.) เนือ่ง
จากความหนาแน่นอากาศตํา่ในการทําใหเ้ครือ่งพมิพเ์ย็น

เครือ่งพมิพอ์ยูใ่นโหมดบูต๊เครือ่ง เพือ่ทีจ่ะแกปั้ญหา ตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร ์หรอืฝ่าย
บรกิารลกูคา้สมัพันธบ์ราเดอร ์เพือ่ขอรับความชว่ยเหลอื

ขอ้ผดิพลาดมว้น DK ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี:้

• คณุใชม้ว้น DK ทีถ่กูตอ้ง
• มฉีลากคงเหลอืเพยีงพอ
• ตดิตัง้มว้น DK อยา่งถกูตอ้ง

ฉันตอ้งการตัง้คา่ขอ้ผดิพลาดใหม่ หากตอ้งการตัง้คา่ขอ้ผดิพลาดใหม:่

1 เปิดฝาปิดชอ่งใสม่ว้น DK แลว้ปิด

2 หากขอ้ผดิพลาดไมไ่ดถ้กูตัง้คา่ใหม ่กดปุ่ มตวัตัด ( )

3 หากขอ้ผดิพลาดยังคงไมไ่ดถ้กูตัง้คา่ใหม ่ปิดสวติชเ์ครือ่งพมิพ ์และ
เปิดใหมอ่กีครัง้

4 หากขอ้ผดิพลาดยังคงไมไ่ดถ้กูตัง้คา่ใหม ่ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
สมัพันธบ์ราเดอร์
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13

ขอ้กาํหนดเครือ่งพมิพฉ์ลาก 13

ขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ์ 13

ขนาด

ขนาดเครือ่ง โดยประมาณ 125.3 (กวา้ง) × 213 (หนา) × 142 (สงู) มม.

น้ําหนัก โดยประมาณ 1.15 กก. (ไมม่มีว้น DK)

ไฟแสดงสถานะ LED

ไฟ LED แสดงสถานะ Editor Lite (สเีขยีว) ไฟ LED แสดงสถานะ (สเีขยีว สสีม้ สแีดง)

ปุ่ ม

ปุ่ มเปิด/ปิด ปุ่ มป้อนกระดาษ ปุ่ มตัวตดั ปุ่ ม Editor Lite

การพมิพ์

วธิกีาร การพมิพด์ว้ยความรอ้นโดยตรงผา่นหัวสง่ความรอ้น

หัวพมิพ์ 300 dpi / 720 จดุ

ความละเอยีดงานพมิพ์ มาตรฐาน: 300 dpi × 300 dpi

โหมดความละเอยีดสงู: 300 dpi × 600 dpi

ความเร็วการพมิพ์ พมิพส์ดํีาเทา่นัน้: สงูสดุ 148 มม./วนิาที

พมิพ ์2 ส ี(สดํีาและสแีดงบนมว้น DK สขีาว): สงูสดุ 24 มม./วนิาที

ความเร็วในการพมิพท์ีเ่กดิขึน้จรงิตา่งกนัไปตามเงือ่นไขตา่งๆ

ความกวา้งสงูสดุในการพมิพ์ 58 มม.

อนิเทอรเ์ฟซ

พอรต์ USB เวอรช์ัน่ 2.0 Full Speed (Peripheral)

แหลง่จา่ยไฟ

แหลง่จา่ยไฟ 220-240 VAC 50/60 Hz 1.1 A

ปิดเครือ่งอตัโนมัติ ปิด/10/20/30/40/50/60 นาที

(เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นการตัง้คา่ปิดเครือ่งอตัโนมัต ิดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพฉ์ลาก” 
ใน หนา้ 13)

อืน่ ๆ

คตัเตอร์ ใบมดีอตัโนมัตชินดิทนทาน 

สภาพแวดลอ้ม อณุหภมู/ิ
ความชืน้การทํางาน

เมือ่ทํางานอยู:่ ระหวา่ง 10 และ 35 °C / ระหวา่ง 20% และ 80%

อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ: 27 °C

ระบบปฏบิตักิารทีเ่ขา้กนัได้

ด ูsupport.brother.com สําหรับรายการซอฟตแ์วรท์ีอ่ปัเดตทัง้หมด

http://support.brother.com/
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