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 การเร ิม่ตน้ใชง้าน

การตดิต ัง้แหลง่จา่ยไฟและตลบัเทป

วาง LCD ควํา่หนา้ลง เปิดฝาครอบตลบัโดยการกด
บรเิวณสญัญาลกัษณ์รอ่งดา้นบนและยกฝาครอบ
ขึน้ตามทศิทางของลกูศร ดงัทีแ่สดงไวใ้นภาพ
ประกอบ

เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรีห่รอืตลบัเทป ควร
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ปิดเครือ่งแลว้
เครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch นีต้อ้งใชแ้บตเตอรี่
อลัคาไลนข์นาด AAA จํานวน 6 กอ้น หรอื 
แบตเตอรี ่Ni-MH ทีช่ารจ์ไฟเต็มจํานวน 6 กอ้น ไม่
มแีบตเตอรีม่าให ้
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หวัพมิพ์

ชดุใบมดีตดัเทปฝาตลบั

1 2

ขอบคณุทีเ่ลอืกใชเ้ครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch ของบราเดอร!์
ใชเ้ครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch ของบราเดอรร์ุน่ใหมเ่พือ่สรา้งฉลากทีป่รับใชไ้ดห้ลากหลายและมกีาวในตัว
เครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch เครือ่งนีใ้ชเ้ทป TZe หรอื HGe ของบราเดอร ์ตลับเทป TZe และ HGe มจํีาหน่ายหลายสแีละขนาด สําหรบัรายการที่
สมบรูณ์ของเทปทีใ่ชง้านรว่มกบัเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch โปรดเยีย่มชมเราที ่www.brother.com 
โปรดอา่นคูม่อืนีร้วมถงึคูม่อืเกีย่วกับความปลอดภัยของผลติภัณฑก์อ่นใชเ้ครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch นี ้เมือ่อา่นคูม่อืนี้จบแลว้ ใหเ้ก็บคูม่อืนีไ้วใ้นที่
ปลอดภัย

พมิพใ์นประเทศจนี
D00NEB001
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ใสต่ลบัเทปตามรปูภาพทีท่าํเครือ่งหมายไวภ้ายใน
เครือ่ง คอ่ย ๆ กดตลบัเทปลงในเครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch จนกระท ัง่ลงล็อค
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบัเทปมเีครือ่งหมาย  หรอื 
• ใชเ้ทป Brother TZe หรอื HGe เทา่นัน้กบัเครือ่งนี้

ปิดฝาครอบตลบัแลว้กดเบา ๆ  จนกระท ัง่ล็อคเขา้ที่
หมายเหตุ

หากคณุตอ้งการใชอ้ะแดปเตอร ์AC ทีเ่ป็นอปุกรณ์
เสรมิ (AD-24ES) แทนการใชแ้บตเตอรี:่

1. เสยีบสายอะแดปเตอรจ์า่ยไฟเขา้กบัเตา้รับอะแดปเตอร ์
AC ทีด่า้นขา้งของเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch

2. เสยีบอะแดปเตอรจ์า่ยไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า AC ที่
เชือ่มตอ่สายดนิ

ชอ่งทางออกของเทป

เฟือง

ขอบกั �นใบมดี

ปลายเทป

ชอ่งนําเทป
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เตา้รับอะแดปเตอร ์AC

4



หมายเหตุ

• จอแสดงผล LCD หนึง่แถวม ี15 ตวัอกัษร อยา่งไรก็ตาม ขอ้ความทีค่ณุป้อนสามารถมคีวามยาวไดส้งูสดุ 80 ตวัอกัษร

จอแสดงผล LCD

1. ขนาดตวัอักษร
2. เคอรเ์ซอร์
3. Shift
4. แสดงการใชง้านตวัอักษรพมิพเ์ล็ก/

พมิพใ์หญ่

5. แสดงโหมดภาษาทีใ่ชง้านอยู่
6. รปูแบบการพมิพแ์บบพันรอบสาย
7. รปูแบบการพมิพแ์บบธง
8. รปูแบบการพมิพแ์บบเฟซเพลท

9. ความยาวของฉลาก
หากเลอืกความยาวของฉลากแบบ
เฉพาะไวส้ญัญลกัษณ์  จะ
ปรากฏขึน้

•ความยาวของฉลากทีแ่สดงบนจอแสดงผล LCD อาจแตกตา่งไปเล็กนอ้ยจากความยาวของฉลากทีพ่มิพจ์รงิ
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หมายเหตุ

•หากเลอืกการตัง้คา่หรอืความยาว กดปุ่ มเวน้วรรค เพือ่กลบัมาใชค้า่เริม่ตน้

แป้นพมิพ์

1. ปุ่ ม Menu (เมนู)
2. ปุ่ มเปิด/ปิด
3. ปุ่ มเลือ่นเคอรเ์ซอร:์ ซา้ย (ใชร้ว่ม

กบัปุ่ ม Shift เพือ่ไปทีด่า้นบนของ
ขอ้ความ)

4. ปุ่ ม Escape (ยกเลกิการทํางาน
หรอืออกจากโปรแกรม)

5. ปุ่ ม OK (ตกลง)
6. ปุ่ มเลอืกรปูแบบการพมิพแ์บบพัน

รอบสาย
7. ปุ่ มเลอืกรปูแบบขอ้ความ

8. ปุ่ มพมิพต์ัวอักษร
9. ปุ่ ม Shift
10. ปุ่ มเลอืกรปูแบบตัวอกัษร (พมิพ์

เล็ก/พมิพใ์หญ)่
11. ปุ่ มเลอืกภาษาอังกฤษ/ไทย
12. ปุ่ มตดัฉลาก
13. ปุ่ มลบทัง้หมด
14. ปุ่ มพมิพ์
15. ปุ่ มเรยีกดตูวัอยา่ง
16. ปุ่ มเลือ่นเคอรเ์ซอร:์ ขวา (ใชร้ว่ม

กบัปุ่ ม Shift เพือ่ไปทีท่า้ยขอ้ความ)

17. ปุ่ มเลอืกรปูแบบการพมิพแ์บบธง
18. ปุ่ มเลอืกรปูแบบการพมิพแ์บบ

เฟซเพลท
19. ปุ่ มเรยีงตวัเลขตอ่เนือ่ง
20. ปุ่ มลบขอ้ความทลีะตัวอกัษร 
21. ปุ่ ม Enter
22. ปุ่ มสญัลักษณ์
23. ปุ่ มเวน้วรรค

การกดปุ่ มเรยีกดตูวัอยา่งจะเป็นการเรยีกดตูวัอยา่งของฉลาก และอาจแตกตา่งจากฉลากจรงิเมือ่มกีารพมิพ์
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1 เปิดเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch
ใชพ้ลงังานดว้ยแบตเตอรีข่นาด AAA จํานวน 6 กอ้นหรอืเลอืกใชอ้ปุกรณ์เสรมิอะแดปเตอร ์AC (AD-24ES) จาก
นัน้กด  เพือ่เปิดเครือ่ง

2 เลอืกภาษา
การตัง้คา่เริม่ตน้คอืภาษา [ไทย]

3 ต ัง้คา่หนว่ยการวดั
การตัง้คา่เริม่ตน้เป็น [mm]

หมายเหตุ

• เครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch จะปิดโดยอัตโนมัตหิากไมม่กีารใชง้านเป็นเวลาหา้นาที

• ในการยกเลกิการใชง้านใด ๆ กด 

•หากตอ้งการกลบัไปยังการตัง้คา่เริม่ตน้ ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่ตัง้คา่ความสวา่งของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD มหีา้ระดบัตัง้แต ่[-2] (มดืทีส่ดุ) ถงึ [+2] (สวา่ง
ทีส่ดุ) การตัง้คา่เริม่ตน้คอื [0]

หมายเหตุ

•หากตอ้งการกลบัไปยังการตัง้คา่เริม่ตน้ ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค

การต ัง้คา่เร ิม่ตน้

  /  [ภาษา ]   /  [ไทย/อังกฤษ] 

  /  [หน่วย]   /  [mm/นิว้] 

ความคมชดั

  /  [ความชดัจอ]   /  [-2 / -1 / 0 / +1 / +2] 



หากใบมดีตดัเริม่ทือ่หลงัจากใชง้านซ้ํา ๆ มานาน และ
บางครัง้ก็ตดัเทปไมข่าด ใหห้มนุแผงมดีตดัดงัทีแ่สดง
ในภาพประกอบ 1
หากคณุยังคงประสบปัญหา ใหเ้ปลีย่นใบมดีใหม ่(หมาย
เลขสต็อก TC-4) จากตวัแทนจําหน่ายผูไ้ดรั้บอนุญาต
ของบราเดอร์

 การเปลีย่นชุดใบมดีตดั
1.ถอดสองสว่นของชดุใบมดีตดั (สเีขยีว) ในทศิทาง
ของลกูศรดงัแสดงในภาพประกอบดา้นลา่ง 2

2.ตดิตัง้ชดุใบมดีตดัใหม ่ดนัเขา้ไปอยา่งเบามอื
จนกระท่ังล็อคเขา้ที่

*1 เยีย่มชม support.brother.com เพือ่ดขูอ้มลู
ลา่สดุเกีย่วกบัแบตเตอรีท่ีแ่นะนํา

วสัดแุละอปุกรณ์เสรมิ
ตลบัเทป: เยีย่มชม Brother Solutions 

Center ที ่support.brother.com 
เพือ่ดขูอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัวัสดสุ ิน้
เปลอืง

อะแดปเตอร ์AC: AD-24ES
ชุดใบมดีตดั: TC-4 (สําหรับเปลีย่น)

 คาํเตอืน

หา้มแตะทีใ่บมดีตดัโดยตรงดว้ยนิว้มอืเปลา่

ขอ้กาํหนด
ขนาดเครือ่ง:
(กวา้ง x หนา x สงู)

ประมาณ 109 (กวา้ง) X 202 (หนา) X 
55 (สงู) มม.

นํา้หนกั: ประมาณ 400 กรัม
(ไมม่แีบตเตอรีแ่ละตลับเทป)

แหลง่จา่ยไฟ: แบตเตอรีอ่ลัคาไลนข์นาด AAA หกกอ้น (LR03)
แบตเตอรี ่Ni-MH ขนาด AAA หกกอ้น (HR03) *1

อปุกรณ์เสรมิอะแดปเตอร ์AC (AD-24ES)

ตลบัเทป: ความกวา้งเทป TZe ของ Brother P-touch:
3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม.
ความกวา้งเทป HGe ของบราเดอร:์ 
6 มม., 9 มม., 12 มม.

แผงมดีตดั

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


 การใชง้านพืน้ฐาน

คณุสามารถป้อนไดส้งูสดุ 80 อักขระและชอ่งวา่ง
สําหรับแตล่ะฉลากขอ้ความ
ในการยกเลกิการใชง้านใด ๆ กด 

 การสลบัภาษาเพือ่ป้อนขอ้ความ [องักฤษ/ไทย]

 การสลบัตวัอกัษรใหญ ่/ เล็ก

 สรา้งเทปสองบรรทดั
ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปยังทีซ่ ึง่คณุตอ้งการเริม่ตน้บรรทัด

ถัดไปแลว้กด  ใชเ้ทป 9 มม. หรอื 12 มม. เพือ่

การพมิพส์องบรรทัด

หมายเหตุ

•สญัลกัษณ์ยอ้นกลบั ( ) ปรากฏเมือ่คณุกด

ปุ่ ม Enter 

 การป้อนแท็บ

สญัลกัษณ์ระยะหา่งระหวา่งขอ้ความ  ปรากฏเมือ่
คณุทําการตัง้คา่ระยะหา่งระหวา่งขอ้ความ

 การเปลีย่นแปลงความยาวของแท็บ

• หากตอ้งการกลับไปยังความยาวของระยะหา่ง
ระหวา่งขอ้ความเริม่ตน้ ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค

• โปรดทราบวา่: ความยาวคา่เริม่ตน้แปรเปลีย่น
ขึน้อยูก่บัขนาดเทปของคณุ

 ปุ่ มเคอรเ์ซอร์
ในการยา้ยไปทีส่ว่นทา้ยของขอ้ความ:

 + 

ในการยา้ยไปทีส่ว่นตน้ของขอ้ความ:

 + 

การป้อนขอ้ความ

2

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย

ตวัอกัษรใหญ ่

(  เปิด)

ตวัอกัษรเล็ก 

(  ปิด)

บรรทัด 1 ภาพ

บรรทัด 2

ปุ่ มตรงึอักษรตัวใหญ่ ปุ่ มตรงึอักษรตัวใหญ่

   /  [แท็บ] 

   /  [ความยาวแท็บ]   

 /  [อตัโนมัต ิ/ 0-100mm] 



 การเปลีย่นแปลงความยาวฉลาก

หมายเหตุ

• สญัลกัษณ์ล็อค  ปรากฏเมือ่คณุตัง้คา่เจาะจง
ความยาวเทป

• หากตอ้งการกลบัไปยังความยาวคา่เริม่
ตน้ (อัตโนมัต ิขึน้อยูก่บัความยาวขอ้ความ) ใหก้ด
ปุ่ มเวน้วรรค

 การลา้งขอ้ความและการต ัง้คา่
ในการลบตวัอกัษรแตล่ะตวัและชอ่งวา่งใหก้ด  

ในการลบขอ้ความทัง้หมด:

ในการลบขอ้ความทัง้หมดและการตัง้คา่:

คณุสามารถบนัทกึและใชซ้ํ้าขอ้ความและการตัง้คา่
สําหรับสงูสดุเกา้ฉลากแตกตา่งกนั แตล่ะเทปมไีดส้งู
สดุ 80 อักขระ (รวมถงึชอ่งวา่ง) กําหนดตวั
เลข (1-9) ใหแ้ตล่ะไฟลท์ีบ่นัทกึ เพือ่ทีจ่ะสามารถใช ้
ซ้ําและแกไ้ขหรอืเขยีนทับไฟลท์ีเ่ก็บไวต้ามทีต่อ้ง
การ

 บนัทกึไฟลใ์หม่

หมายเหตุ

• เมือ่ทําการบนัทกึไฟล ์และคณุไดใ้ชต้วัเลขซ้ํากบั
ทีไ่ดกํ้าหนดไปแลว้ใหก้บัไฟลอ์ืน่ [บนัทกึทับ?] จะ
ปรากฎบนหนา้จอแสดงผล LCD หากตอ้งการเขยีน

ทับไฟลท์ีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้ใหก้ด  หากตอ้ง

การยกเลกิโดยไมบ่นัทกึใหก้ด 

 การพมิพไ์ฟลท์ีเ่คยบนัทกึไว้

 การเปิดไฟลท์ีเ่คยบนัทกึไว้

   /  [ฉลากยาว]   

 /  [อตัโนมัต ิ/ 30-300mm] 

   /  [ขอ้ความ] 

   /  [ขอ้ความ&แบบ] 

บนัทกึไฟลเ์ทป

(ป้อนขอ้ความ)    /  

[ไฟล]์    /  [บนัทกึ]  

  /   

   /  [ไฟล]์   

 /  [พมิพ]์    /  

 

   /  [ไฟล]์   

 /  [เปิด]    /  

 



1 กด  เพือ่เลอืกการต ัง้คา่สําหรบัป้อนขอ้

ความ

2 กด /  เพือ่เลอืกการต ัง้คา่

เนน้ขอ้ความทีใ่ชโ้ดยขดีเสน้ใตห้รอืใสก่รอบ

 การป้อนสญัลกัษณ์

• เลอืกตาราง “สญัลกัษณ์” ในคูม่อืนี้
• ในการยกเลกิการใชง้านใด ๆ กด 

• เลอืกประวัตขิอ้มลูเกา่เพือ่ดไูดส้งูสดุเจ็ด
สญัลกัษณ์ทีใ่ชเ้มือ่ไมน่านนี้

• คณุสามารถใสส่ญัลกัษณ์โดยกดปุ่ มลดัตามที่
แสดงดา้นลา่ง

 เครือ่งหมายการคา้ทีม่สีทิธิใ์ชง้าน

Monotype™
Monotype เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Monotype 
Imaging Inc. จดทะเบยีนที ่สํานักงานสทิธบิตัรและ
เครือ่งหมายการคา้ในสหรัฐอเมรกิา และอาจจด
ทะเบยีนในเขตอํานาจศาลอืน่

ปุ่ มขอ้ความ 

  /  (เลอืกรายการ) 

ขนาด ใหญ่

กลาง

เลก็

รปูแบบ ปรกติ

ตวัหนา

ตวัโปรง่

เงา

ตวัเอยีง

เอยีง+หนา

เอยีง+โปรง่

เอยีง+เงา

แนวตัง้

ตัง้+หนา

กวา้ง × 1

× 2

× 1/2

ขดีเสน้ใตแ้ละใสก่รอบ

  /  [กรอบ]   

/  (เลอืกประเภทกรอบ) 

2

3

ปุ่ มสญัลกัษณ์

  (เลอืกหมวด)   /  (เลอืก

สัญลักษณ์) 

วรรคตอน ปุ่ มเวน้วรรค สกลุเงนิ

ขอ้มลูเกา่ อกัษรกรกี

วงเล็บ ไฟฟ้า

หวัขอ้ การสือ่สาร

ดรรชนกํีากบั เสยีง/ภาพ

คณติศาสตร์ ความปลอดภยั

ลกูศร



 การเรยีกดตูวัอยา่ง

• การกดปุ่ มเรยีกดตูวัอยา่งจะเป็นการเรยีกดตูวัอยา่ง
ของฉลาก และอาจแตกตา่งจากฉลากจรงิเมือ่มี
การพมิพ์

• หากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ไมส่ามารถแสดง

ขอ้ความทัง้หมดทันท ีใหก้ด  /  เพือ่

แสดงขอ้ความทีซ่อ่นอยู่

• กด  /  /  เพือ่ออกจากโหมดการ

เรยีกดตูวัอยา่ง

 การฝีด (ฝีดเทป)

• ฟังกช์ัน่นีใ้ชสํ้าหรับฝีดเทปเปลา่ประมาณ 25 มม.
• อยา่ดงึเทปทีไ่มไ่ดต้ดัออกจากตลบัเทปเนือ่งจาก
อาจสรา้งความเสยีหายตอ่ตลบัเทป

 การพมิพ์

กดปุ่ มพมิพเ์พือ่พมิพข์อ้ความทีแ่สดงอยูบ่นหนา้
จอแสดงผลแบบ LCD

 การพมิพห์ลายสําเนา

• คณุสามารถพมิพจํ์านวนสําเนาไดถ้งึเกา้ชดุสําหรับ
แตล่ะฉลาก

• อยา่สมัผัสชดุใบมดีตดัเทปในขณะทีข่อ้ความ 
[โปรดรอสกัครู…่] แสดงอยูบ่นจอแสดงผล LCD

• ในการตดัเทป: เมือ่การพมิพส์ิน้สดุ ดนัชดุใบมดี
กดเทปหลงัจากขอ้ความ [โปรดตดัฉลาก] ปรากฏ

• เพือ่ลอกเทปสว่นหลงัออก พับเทปตามยาว (โดย
ใหข้อ้ความหันเขา้ดา้นใน) เพือ่ใหข้อบดา้นในทีไ่ป
ถงึสว่นกลางของเทปสว่นหลงัโผลอ่อกมา 
ลอกออกแลว้นําไปใช ้

 การต ัง้คา่ระยะขอบ

[เต็ม] / [ครึง่เดยีว] / [แคบ]
ใชห้นึง่ในตวัเลอืกเหลา่นี้เพือ่ปรับตัง้ความยาวระยะ
ขอบกอ่นและหลงัขอ้ความของคณุ
จดุทีพ่มิพ ์(:) แสดงจดุสิน้สดุของฉลาก ตดัไปตาม
จดุทีพ่มิพ ์(:) ดว้ยกรรไกร

[ตอ่เนือ่ง] (ตวัเลอืกประหยัดเทป)
ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่พมิพห์ลายฉลากทีแ่ตกตา่งกนั ดว้ย
คา่ระยะขอบแบบแคบ ตวัเลอืกนี้ประหยัดเทป

1. ป้อนขอ้ความของคณุ

2.กด 
3. เมือ่ [ฝีด?] ปรากฏในหนา้จอแสดงผลแบบ LCD, 

กด  เพือ่เปลีย่นขอ้ความ

4.ลา้งขอ้ความ ป้อนขอ้ความทีค่ณุตอ้งการบน

ฉลากตอ่ไป จากนัน้กด 

5.หลงัจากพมิพฉ์ลากสดุทา้ย เมือ่ [ตกลงทีจ่ะป้อน?] 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD, กด 

หมายเหตุ

• เมือ่คณุใช ้[ตอ่เนื่อง] ใหทํ้าการฝีดเทปกอ่นใชใ้บ

มดีตดั (  + ) มฉิะนัน้สว่นของขอ้ความ

อาจถกูตดัไป
• อยา่ดงึเทป เนือ่งจากอาจสรา้งความเสยีหายตอ่
ตลบัเทป

• จดุทีพ่มิพ ์(:) แสดงจดุสิน้สดุของฉลาก ตดัไปตาม
จดุทีพ่มิพ ์(:) ดว้ยกรรไกร

การพมิพฉ์ลาก

 + 

 +   [สําเนา :]  /  / 

-   

   /  [ตัง้ขอบเทป]   

 /  [เตม็ / ครึง่เดยีว / แคบ / ตอ่เนือ่ง] 

หนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

งานพมิพ์

เต็ม

ครึง่เดยีว

แคบ

67mm
ABC

41mm
ABC

25mm

ABC



 คยีแ์อพพลเิคช ัน่ฉลาก

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่สรา้งฉลากทีส่ามารถ
พันสายเคเบลิหรอืสายไฟได ้

เปิดฟังกช์นัหมนุ/ทําซ้ําสายเคเบลิ
เพือ่พมิพซ้ํ์าตามความยาวของฉลาก เพือ่ใหส้ามารถ
อา่นไดง้า่ยจากมมุใด ๆ
ในการเปิดใชง้านฟังกช์นัทําซ้ําขอ้ความ 

กด  จากนัน้เลอืก [ตัง้คา่สาย]

เสน้ผ่าศนูยก์ลางสายเคเบลิ: รองรับขนาด 3 มม. ถงึ 90 มม. 
คา่เริม่ตน้: 6 มม.

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่สรา้งฉลากที่
สามารถพันสายเคเบลิหรอืสายไฟ
พรอ้มปลายสายรว่มกนัเพือ่ทํา
เป็นรปูธง
คณุสามารถเลอืกความยาวธงทีค่ณุตอ้งการ เมือ่คณุ
เลอืก [อัตโนมัต]ิ ความยาวธงจะถกูปรับโดย
อัตโนมัตติามความยาวขอ้ความ

• ความยาวของธง: 10 มม. ถงึ 200 มม., อตัโนมัติ
คา่เริม่ตน้: อตัโนมัติ

• ใชฟั้งกช์นัพันสายเคเบลิแบบรปูธงเมือ่เสน้ผา่ศนูย์
กลางของวัตถมุากกวา่ 3 มม.

•ขอ้ความไมส่ามารถหมนุไดเ้มือ่ใชฟั้งกช์นัพันสาย
เคเบลิแบบรปูธง

หมายเหตุ

• เราแนะนําใหใ้ชเ้ทปแบบยดืหยุน่สําหรับฉลากทีต่ดิกบัสายเคเบลิและสายไฟ

• ในการยกเลกิฟังกช์นัพันสายเคเบลิแบบพันรอบสาย/พันสายเคเบลิแบบรปูธง/เฟซเพลท ระหวา่งการใชง้าน ให ้
กด  /  หรอื  ตามลําดบั

• เนือ้หาของขอ้ความทัง้หมดอาจไมไ่ดถ้กูพมิพ ์ขึน้อยูก่บัรปูแบบทีค่ณุเลอืก เชน่ หากขอ้ความยาวเกนิไปทีจ่ะจัด
ใหพ้อดกีบัรปูแบบ จะปรากฏขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด [ขอ้ความเต็ม!]

3
พนัสายเคเบลิแบบพนัรอบสาย

[ปิดซํา้อกัษร] [เปิดซํา้อกัษร]

  /  (เลอืกเสน้ผา่ศนูยก์ลาง

เคเบลิ)   (อนิพทุขอ้ความ)  

พนัสายเคเบลิแบบรปูธง 

  /  (เลอืกความยาวธง)   

(อนิพทุขอ้ความ)  



ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่สรา้งฉลากทีส่ามารถใชเ้พือ่การแยก
สว่นประกอบทีห่ลากหลาย
ใชฟั้งกช์นัเฟซเพลท ชว่ยใหม่ั้นใจวา่แตล่ะบล็อค
ของขอ้ความมกีารแบง่ชอ่งวา่งเทา่กนัในฉลากเดยีว

ความยาวเฟซเพลท: 30 มม. ถงึ 300 มม.
คา่เริม่ตน้: 50 มม.

ใชฟั้งกช์นันีเ้พือ่สรา้งหลายฉลากทีเ่รยีงลําดบัดว้ย
ตวัเลขหรอืตวัอกัษรโดยอัตโนมัตเิพิม่ขึน้ในแตล่ะ
ฉลาก
ฟังกช์นัเรยีงลําดบัตวัเลขตอ่เนื่องสามารถใชก้บัการ
พันสายเคเบลิแบบพันรอบสาย พันสายเคเบลิแบบ
รปูธง หรอืแบบเฟซเพลทเพือ่ประหยัดเวลาในการใส่
คา่และการพมิพช์ดุฉลาก

คณุสามารถเรยีงตวัเลขตอ่เนือ่งตัง้แต ่01-50

เฟซเพลท 

  /  (เลอืกความยาวเฟซเพลท) 

  (อนิพทุขอ้ความ)  

ลําดบัเลข 

อนิพทุขอ้ความ  /  (เลอืกอกัขระทีจ่ะ

เพิม่ขึน้)   [ลําดบัเลข :] / /

-   



 เคล็ดลบัทีม่ปีระโยชน์

ตัง้คา่ใหมเ่ครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch เมือ่คณุตอ้งการ
ตัง้ตน้การตัง้คา่ หรอืในเหตกุารณ์ทีทํ่างานไมถ่กู
ตอ้ง การรเีซต็จะลา้งขอ้ความ การตัง้คา่ และไฟลท์ี่
เก็บไวทั้ง้หมด

1 ปิดเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch กด  คา้งไว ้

 แลว้กด  เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ์

ฉลาก P-touch อกีคร ัง้

2 อนัดบัแรกใหป้ลอ่ยปุ่ มเปิด/ปิด กอ่น จากน ัน้

คอ่ยปลอ่ย  และ 

เครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch จะเปิดขึน้พรอ้มรเีซต็
หน่วยความจําภายในใหม่

หมายเหตุ

4
ปุ่ มลดั

ภาษา   ปุ่ มเวน้วรรค

กรอบ   

ฉลากยาว   

ตัง้ขอบเทป   

ตัง้คา่สาย   

ไฟล์   

แท็บ   

ความยาวแท็บ   

หน่วย   

ความชดัจอ   

การรเีซ็ตเครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch

 ขอ้ควรระวงั

การใชแ้บตเตอรีต่า่งชนดิผสมกนั (เชน่ อลัคาไลน์
กบั Ni-MH) อาจสง่ผลใหเ้กดิการระเบดิ 
ทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ใหถ้กูตอ้งตามคําแนะนํา

•ถอดแบตเตอรีอ่อกหากคณุไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch เป็นเวลานาน

•ทิง้แบตเตอรีท่ีจ่ดุจัดเก็บทีเ่หมาะสม อยา่ทิง้รวม
กบัของเสยีท่ัวไป ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามขอ้
บงัคบัของรัฐบาลกลาง รัฐ และระเบยีบขอ้บงัคบั
ทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใช ้

• ในการเก็บหรอืทิง้แบตเตอรี ่ใหห้อ่แบตเตอรีไ่ว ้
ดว้ยเทปใส เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร 
(ดภูาพประกอบ)

1. เทปกาวใส
2. แบตเตอรีอ่ัลคาไลน์
หรอื Ni-MH

อยา่ใชแ้บตเตอรีเ่กา่และใหมผ่สมกนั เปลีย่น
แบตเตอรีทั่ง้หมดหกกอ้นพรอ้มกนั

2

1



วรรคตอน

วงเล็บ

หวัขอ้

ดรรชนกํีากบั

คณติศาสตร์

ลกูศร

สกลุเงนิ

อกัษรกรกี

ไฟฟ้า

ความปลอดภยั

เสยีง/ภาพ

การสื1อสาร

หมวด สญัลกัษณ์



 ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด


การแกไ้ขปญัหา

ขอ้ความ สาเหต ุ/ การแกไ้ข

ถา่นใกลห้มด! แบตเตอรีอ่อ่น
หากใชแ้บตเตอรีอ่ลัคาไลน์
ขนาด AAA ใหเ้ปลีย่นดว้ยกอ้นใหม ่
(อยา่ใชก้อ้นเกา่และใหมผ่สมกนั)
หากใชแ้บตเตอรี ่Ni-MH ใหช้ารจ์จน
เต็ม

ถา่นหมด! แบตเตอรีท่ีต่ดิตัง้พลงังานหมดและ
ตอ้งเปลีย่นเพือ่ใหทํ้างานตอ่ไปได ้

ใชง้านไมไ่ด!้ •คา่ความยาวของฉลาก ระยะหา่ง
ระหวา่งขอ้ความ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง
ของการพันแบบรอบสายแบบรปูธง
หรอืความยาวเฟซเพลท เป็นตวั
เลขทีไ่มถ่กูตอ้ง

•ตวัอักษรหรอืตวัเลขไมถ่กูตอ้งเนือ่ง
จากตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้เพราะเลอืกใน
ฟังกช์นัเรยีงตวัเลขตอ่เนือ่ง

ไมม่ขีอ้ความ! •คณุพยายามพมิพไ์ฟลข์อ้ความแต่
ไมม่ขีอ้มลูเก็บไวใ้นหน่วยความจํา

•  ถกูกดเมือ่ไมม่ขีอ้ความ
ป้อนเขา้

•  +  ถกูกดเมือ่ไมม่ขีอ้

ความป้อนเขา้

•  ถกูกดเมือ่ไมม่ขีอ้ความ
ป้อนเขา้

•  หรอื  ถกูกดเมือ่ไมม่ขีอ้

ความป้อนเขา้ในขณะทีใ่ชแ้มแ่บบ

ได2้บรรทัด! / 
ได1้บรรทัด!

•คณุพยายามป้อนบรรทัดทีส่ามโดย

การกด 

•คณุพยายามพมิพห์รอืเรยีกดขูอ้
ความสองบรรทัดในขณะทีต่ลับ
เทป 3.5 มม. หรอื 6 มม. ไดถ้กูตดิ
ตัง้ โปรดทําการตดิตัง้ตลบัเทป
ขนาดใหญข่ึน้

ไมพ่บตลบัเทป! ไมม่กีารตดิตัง้ตลบัเทปทีม่เีครือ่ง
หมาย  หรอืเครือ่งหมาย  

ใบมดีผดิพลาด! ไดก้ดปุ่ มตดัฉลากระหวา่งกระบวน
การพมิพ์

ขอ้ความเตม็! มกีารป้อนจํานวนอกัขระสงู
สดุ (80 อกัขระสําหรับขอ้ความ) ครบ
แลว้

ขอ้ความเตม็!
ปรับความยาว

คณุอาจป้อนจํานวนอกัขระเกนิความ
ยาวเทปทีกํ่าหนด ลดขอ้ความหรอื
เลอืก [อตัโนมัต]ิ ตามความยาวเทป

ฝีด? เมือ่เลอืกฟังกช์นัการพมิพแ์บบ 
[ตอ่เนือ่ง] กดสัง่พมิพเ์พือ่ใหเ้ทปถกู
ฝีด สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดใูน
สว่น “การต ัง้คา่ระยะขอบ”

เทปไมถ่กูตอ้ง!
ใชเ้ทป TZe

ใชต้ลบัเทปทีม่เีครือ่งหมาย  หรอื
เครือ่งหมาย  

ขอ้ความ สาเหต ุ/ การแกไ้ข



 ทาํอยา่งไรเมือ่
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จอแสดงผล
วา่งเปลา่หลงั
จากคณุเปิด
เครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch

•ตรวจสอบวา่ตดิตัง้แบตเตอรีอ่ยา่ง
ถกูตอ้ง ดสูว่น “การตดิต ัง้แหลง่
จา่ยไฟและตลบัเทป”

•แบตเตอรีอ่อ่น แนะนําใหค้ณุเปลีย่น
แบตเตอรีใ่หม่ี่

•ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่อะ
แดปเตอร ์AC (AD-24ES) อยา่งถกู
ตอ้งแลว้

เมือ่พมิพฉ์ลาก
แลว้พบวา่มี
ระยะขอบ (ชอ่ง
วา่ง) ทัง้สอง
ดา้นของขอ้
ความมากเกนิ
ไป

ใหด้ทูี ่“การต ัง้คา่ระยะขอบ” ในคูม่อื
สําหรับผูใ้ชน้ี ้และเลอืก [ครึง่เดยีว],
[แคบ] หรอื [ตอ่เนือ่ง] เพือ่ใหข้อบ
ของฉลากเล็กลง

เครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch 
ไมพ่มิพห์รอืตวั
อกัษรทีพ่มิพ์
อยูใ่นรปูแบบที่
ไมถ่กูตอ้ง

•ตรวจสอบวา่ไดใ้สต่ลบัเทปอยา่งถกู
ตอ้งแลว้

•หากเทปในตลบัเทปหมด แนะนําให ้
เปลีย่นมว้นเทปตลบัใหม่

•ตรวจสอบวา่ไดปิ้ดฝาครอบตลับ
เทปอยา่งถกูตอ้งแลว้

การตัง้คา่
ถกูลบออกไป
เอง

•แบตเตอรีอ่าจจะออ่น แนะนําใหค้ณุ
เปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่ี่

•เมือ่ถอดปลั๊กไฟออกนานเกนิสาม
นาท ีขอ้ความและรปูแบบทัง้หมดใน
หนา้จอแสดงผลจะถกูลบออกไป

เกดิเสน้แนว
นอนขึน้บน
ฉลากทีพ่มิพ์
ออกมา

อาจมสีิง่สกปรกตดิอยูบ่นหัวพมิพ ์ให ้
นําตลบัเทปออกกอ่นและใชสํ้าลพัีน
กา้นแหง้ คอ่ย ๆ เชด็ทีห่ัวพมิพใ์น
ลกัษณะขึน้และลง ดทูีส่ว่น “การตดิ
ต ัง้แหลง่จา่ยไฟและตลบัเทป” 
สําหรับตําแหน่งหัวพมิพ์

เครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch 
“ล็อค” (ไมม่สี ิง่
ใดเกดิขึน้เมือ่
กดปุ่ ม แมว้า่จะ
เปิดเครือ่งอยูก็่
ตาม)

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“การรี
เซ็ตเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch”

เครือ่งถกูปิด
เมอืคณุ
พยายามพมิพ์

•แบตเตอรีอ่าจจะออ่น แนะนําใหค้ณุ
เปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่

•ตรวจสอบวา่ใสแ่บตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง
•ใชอ้ะแดปเตอรไ์มถ่กูตอ้ง อะแดปเตอร์
ทีแ่นะนําคอื AD-24ES

เทปฝีดไมถ่กู
ตอ้งหรอืเทป
ตดิดา้นในของ
เครือ่งพมิพ์
ฉลาก P-touch

•ตรวจดปูลายเทปถกูฝีดทีด่า้นลา่ง
ของชอ่งนําเทปหรอืไม ่สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูีส่ว่น “การตดิต ัง้
แหลง่จา่ยไฟและตลบัเทป”

•มกีารใชด้า้มใบมดีขณะพมิพ ์หา้ม
สทัผัสถกูดา้มใบมดีขณะพมิพ์

ในการเปลีย่น
การตัง้คา่
ภาษา

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดสูว่น “การต ัง้
คา่เร ิม่ตน้”

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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