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บทนํา

ขอ้สงัเกตทีส่ําคญั

 เนือ้หาในเอกสารนีแ้ละขอ้กําหนดของผลติภัณฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 Brother สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้เกีย่วกบัขอ้กําหนดของผลติภัณฑแ์ละเนือ้หาที่
ระบ ุและไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ (รวมทัง้ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง) ทีเ่กดิขึน้จากการยดึถอื
เนือ้หาทีนํ่าเสนอ รวมทัง้ขอ้ผดิพลาดในการพมิพแ์ละขอ้ผดิพลาดใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่

 รปูภาพหนา้จอในเอกสารนีอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารของคอมพวิเตอรข์องคณุ รุน่ของผลติภัณฑ์
ของคณุ และเวอรช์ัน่ของซอฟตแ์วร์

 กอ่นการใชง้าน P-touch โปรดอา่นเอกสารทัง้หมดทีม่าพรอ้มกบั P-touch สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภัยและ
การใชง้านทีถ่กูตอ้ง

 ตัวเลอืกบางตวัเลอืกและวัสดสุ ิน้เปลอืงบางประเภท เชน่ ตลบัเทป TZe ตลับฉลาก FLe และตลบัปลอก HSe อาจไมม่ี
ในบางประเทศ

 ตัวเลอืกและวสัดทุีม่อียู ่อาจมากนอ้ยแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประเทศ

คูม่อืทีใ่ชอ้า้งองิได้

เยีย่มชม Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com แลว้คลกิทีคู่ม่อืบนหนา้เว็บของรุน่ผลติภัณฑข์องคณุ
เพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืลา่สดุ

1 คูม่อืฉบับพมิพอ์ยูใ่นกลอ่ง
2 คูม่อืเป็นไฟล ์PDF อยูใ่นซดี-ีรอม

คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 1 คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูเกีย่วกับความปลอดภัย โปรดอา่นกอ่นเริม่ใช ้P-touch

คูม่อืการตดิต ัง้เครือ่งอยา่งงา่ย 1 คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการใช ้P-touch พรอ้มทัง้เคล็ดลับในการแกไ้ข
ปัญหา

คูม่อืผูใ้ช้ 2 คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่และการใชง้าน P-touch การเชือ่ม
ตอ่และการตัง้คา่เครอืขา่ย เคล็ดลับในการแกไ้ขปัญหา และคําแนะนําในการ
บํารงุรักษา

http://support.brother.com
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สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้

สญัลักษณ์ดังตอ่ไปนีใ้ชใ้นคูม่อืนีต้ลอดทัง้เลม่

แจง้คณุถงึวธิทีีจ่ะหลกีเลีย่งความเสีย่งของการบาดเจ็บ

แจง้คณุเกีย่วกบัขัน้ตอนทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บเล็กนอ้ยทีเ่กดิกบั
บคุคลหรอืความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัเครือ่ง P-touch

สิง่สําคญั ระบถุงึขอ้มลูหรอืแนวทางทีค่วรปฏบิตัติาม การละเลยอาจทําใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืการทํา
งานทีผ่ดิพลาดได ้

หมายเหตุ ระบหุมายเหตทุีใ่หข้อ้มลูหรอืแนวทางทีส่ามารถชว่ยใหค้ณุเขา้ใจไดม้ากขึน้และใชผ้ลติภัณฑ์
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย

คําเตือน

ข้อควรระวัง
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หมายเหตสุําคญั
 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
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1
1

คาํอธบิายท ัว่ไป 1

ดา้นหนา้/ดา้นหลงั 1

 ดา้นหนา้

 ดา้นหลงั

การตดิต ัง้ P-touch 1

1 ชอ่งทอ่ออก 10 ปุ่ ม  (เปิด/ปิด)

2 มอืจบั 11 ปุ่ ม  (ป้อนและตดั)

3 ปุ่ มเปิดฝาปิด 12 ปุ่ ม  (Wi-Fi)

4 ชอ่งใสท่อ่ 13 ชุดแป้นพมิพแ์บบ LCD

5 ฝาบน 14 ชอ่งเสยีบเชือ่มตอ่ชุดแป้นพมิพแ์บบ LCD

6 ชอ่งจา่ยเทป 15 คลปิเก็บสาย (คลปิสําหรบัพนัเก็บสายชุดแป้นพมิพแ์บบ LCD)

7 ไฟแสดงสถานะ  (ทอ่) 16 พอรต์ USB

8 ไฟแสดงสถานะ  (ฉลาก) 17 เตา้รบัอะแดปเตอร ์AC

9 ไฟแสดงสถานะ  (แบตเตอรี)่
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8
9
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11
12

13
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การตดิตัง้ P-touch 
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1
ภายในเครือ่ง 1

สิง่สําคญั
กอ่นใชง้านเครือ่ง P-touch โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดวัสดปุ้องกนัออกจากเครือ่งตามขัน้ตอนตอ่ไปนีแ้ลว้

1 กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้นบน

2 ดงึเทปออกเพือ่ถอดเทปออกพรอ้มกบัวัสดปุ้องกนั
 

 

1 ทีป่ลดล็อคทอ่ 9 ชอ่งใสต่ลบัผา้หมกึ (สําหรบัทอ่)

2 ตวัปรบัการตดั-ครึง่ทอ่ 10 ชอ่งจา่ยเทป

3 แผงควบคมุใบมดีตดัทอ่ 11 ตวัทําความสะอาดทอ่

4 ใบมดีตดัทอ่ 12 ชอ่งใสท่อ่

5 ชอ่งทอ่ออก 13 ชอ่งใสต่ลบัเทป

6 ลกูกลิง้แทน่ 14 หวัพมิพ ์(สําหรบัเทป)

7 หวัพมิพ ์(สําหรบัทอ่) 15 ชุดใบมดีตดัเทป

8 กา้นยดึแบตเตอรีแ่บบกระดมุ

1

9

6

7

10   

11

14
13

15

12

8
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การตดิตัง้ P-touch 
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1
การเชือ่มตอ่กบัชุดแป้นพมิพแ์บบ LCD 1

a ดันเลือ่นฝาปิดดา้นลา่งชดุแป้นพมิพแ์บบ LCD ใหเ้ปิดออก จากนัน้ เสยีบสายชดุแป้นพมิพแ์บบ LCD
ปิดฝาปิดตามเดมิ

b เสยีบสาย USB ของชดุแป้นพมิพแ์บบ LCD เขา้กบัชอ่งเสยีบทีอ่ยูด่า้นขา้งของ P-touch

หมายเหตุ
• เมือ่เปิดเครือ่ง P-touch ชดุแป้นพมิพแ์บบ LCD ก็จะทํางาน

• คณุสามารถประกอบชดุแป้นพมิพแ์บบ LCD เขา้กบั P-touch ไดโ้ดยเลือ่นชดุแป้นพมิพเ์ขา้กบัฝาบนของเครือ่ง

เมือ่ตอ้งการเก็บชดุแป้นพมิพแ์บบ LCD ใหพ้ลกิชดุแป้นพมิพล์งแลว้ประกอบเขา้กบัฝาบนของเครือ่ง เพือ่ป้องกนัฝุ่ น
ละอองหรอืสิง่สกปรก

• คณุสามารถพันเก็บสายชดุแป้นพมิพเ์ขา้กบัคลปิเก็บสายได ้



การตดิตัง้ P-touch 
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1
การเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟ 1

ใช ้AD9100ESA (อะแดปเตอร ์AC) สําหรับ P-touch นี ้เชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC เขา้กบั P-touch โดยตรง

a เสยีบปลั๊กทีส่ายอะแดปเตอร ์AC เขา้กบัเตา้รับอะแดปเตอร ์AC ทีม่ตีวัอกัษร DC IN 24 V ปรากฏอยูท่ี ่P-touch

b เสยีบปลั๊กทีส่ายแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัอะแดปเตอร ์AC

1 อะแดปเตอร ์AC
2 สายแหลง่จา่ยไฟ

c เสยีบเตา้เสยีบแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้ามาตรฐาน

สิง่สําคญั
• ปิดเครือ่ง P-touch กอ่นทีจ่ะถอดอะแดปเตอร ์AC

• หา้มดงึหรอืบดิงอสายอะแดปเตอร ์AC และสายแหลง่จา่ยไฟ

• หลังจากทีเ่สยีบปล๊ักแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้า อาจใชเ้วลาสองสามวนิาทกีอ่นทีปุ่่ ม  (เปิด/ปิด) จะเปิดการใช ้
งาน

หมายเหตุ
เพือ่ป้องกนัและสํารองขอ้มลูหน่วยความจําของ P-touch เมือ่ถอดปลั๊กออกจากแหลง่จา่ยไฟ ขอแนะนําใหใ้ส่
แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(PA-BT-4000LI) ไวใ้น P-touch

1
2
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1
การใสท่อ่ 1

a กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้นบน

b ดงึคนัปลดล็อคทอ่ขึน้

c ใสท่อ่เขา้ไปในเครือ่งตามภาพประกอบ โดยใหป้ลายทอ่เลือ่นเขา้ไปจนถงึเครือ่งหมาย “ ” ใน P-touch 
จากนัน้กดทีป่ลอดล็อคทอ่ลง

d ปิดฝาปิดดา้นบน

หมายเหตุ
• หา้มใชท้อ่ทีส่กปรก โคง้งอ ลบีแบน มผีวิขรขุระหรอืความหนาทอ่ไมส่มํา่เสมอ หรอืมคีวามผดิปกตใินลักษณะอืน่

• เมือ่ใชง้าน P-touch ใหว้างเครือ่งไวใ้นบรเิวณทีไ่มม่แีสงแดดสอ่งผา่นเขา้สูช่อ่งทอ่ออกของ P-touch โดยตรง

• คณุสามารถใชต้ัวปรับการตัดครึง่ทอ่ เพือ่ปรับความลกึของการตัดครึง่ โดยสามารถเลอืกใชก้ารตัง้คา่ไดส้ามรปูแบบ

• หากทอ่ตดิขดัหรอืไมส่ามารถตดัใหข้าดจากกนัได ้ใหใ้ชปุ้่ ม  (ป้อนและตดั) เพือ่ทําการตัดดว้ยตนเองใหท้อ่ขาด
ออกจากกนั กดปุ่ มคา้งไว ้2 ถงึ 10 วนิาทจีนกระทั่งไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) เปลีย่นจากตดิสวา่งเป็นสเีขยีวเป็นสี
เขยีวกะพรบิ จากนัน้ใหป้ลอ่ยปุ่ มดงักลา่ว ทอ่จะถกูตัดเมือ่ปลอ่ยปุ่ ม
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1
การใสต่ลบัผา้หมกึ 1

a กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้นบน

b ใสต่ลับผา้หมกึลงไปในชอ่งใสต่ลบัผา้หมกึ จากนัน้กดใหเ้สมอกนั จนกวา่จะใสต่ลับผา้หมกึใหเ้ขา้ทีถ่กูตอ้ง

c ปิดฝาปิดดา้นบน
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1
การใสต่ลบัเทป 1

คณุสามารถใชต้ลบัเทป TZe ตลับฉลาก FLe และตลบัทอ่ HSe กบั เครือ่ง P-touch ได ้

สิง่สําคญั
หากตลับเทปอนัใหมม่ตีัวกัน้กระดาษแข็ง โปรดตรวจสอบแน่ใจวา่ไดถ้อดตัวกัน้ออกกอ่นทีจ่ะใสต่ลับเขา้ไปในเครือ่ง

a ตรวจสอบวา่ปลายเทปไมง่อและผา่นเขา้ไปในชอ่งสอดเทปแลว้ หากปลายเทปไมอ่ยูใ่นชอ่ง ใหส้อดเทปผา่นชอ่ง
ดังกลา่วตามทีแ่สดงในภาพประกอบ

1 ปลายเทป
2 ชอ่งสอดเทป (ขนาดจรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามความกวา้งของเทป)

b กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้นบน

c ใสต่ลับเทปเขา้ไปในชอ่งใสต่ลับเทป โดยใหป้ลายเทปหันเขา้หาชอ่งจา่ยเทปของ P-touch แลว้จงึดนัลงไปให ้
เสมอกนัจนกระทั่งใสต่ลับเทปเขา้ทีถ่กูตอ้ง

1 ชอ่งจา่ยเทป

1

2 2

1

1
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1
สิง่สําคญั

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เทปและแถบหมกึไมไ่ดต้ดิอยูท่ีหั่วพมิพ ์เมือ่ใสต่ลับเทป

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เทปไมห่ยอ่น แลว้จงึใสต่ลบัเทปอยา่งระมัดระวัง หากเทปหยอ่น เทปจะเกีย่วกบัสว่นทีย่ืน่ออก
มา (2) ในขณะทีใ่สต่ลับเทป และเทปอาจบดิเบีย้วหรอืยับยน่ได ้ซึง่เป็นสาเหตทํุาใหเ้ทปตดิ หากตอ้งการแกไ้ขเทป
หยอ่น ดภูาพประกอบในขัน้ตอน a และดงึเทปออกมาจากชอ่งสอดเทป

• เมือ่ถอดตลับเทปออก โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เทปไมเ่กีย่วเขา้กบัสว่นทีย่ืน่ออกมา (2)

d ปิดฝาปิดดา้นบน

สิง่สําคญั
เก็บตลับเทปไวใ้นสถานทีม่ดืและเย็น โดยใหอ้ยูห่า่งจากแสงแดดและบรเิวณทีม่อีณุหภมูสิงู มคีวามชืน้สงู หรอืมฝีุ่ น
ละออง หลังจากเปิดหอ่ทีปิ่ดผนกึแลว้ ใหใ้ชง้านตลับเทปโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

การเปิด/ปิด 1

เปิด: กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพือ่เปิดเครือ่ง P-touch ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) สเีขยีวจะตดิขึน้

หมายเหตุ
เมือ่เปิดเครือ่ง P-touch เป็นครัง้แรก หนา้จอเลอืกภาษาจะปรากฏขึน้ เลอืกภาษาทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม  หรอื  
คณุยังสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ภาษาในภายหลงัได ้(ดทูี ่“การตัง้คา่ภาษาและหน่วย” ใน หนา้ 196)

ปิด: กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไวอ้กีครัง้ เพือ่ปิดเครือ่ง P-touch ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) สสีม้อาจตดิขึน้จนกระทั่ง
เครือ่งปิด

สิง่สําคญั
เวลาปิดเครือ่ง P-touch หา้มถอดแบตเตอรีห่รอือะแดปเตอร ์AC ออกจนกวา่ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) จะดับ

2
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1
การป้อนเทป 1

สิง่สําคญั
• หลังจากทีใ่สต่ลบัเทป ใหแ้น่ใจวา่เทปออกมา เพือ่ทําใหเ้ทปและแถบหมกึไมห่ยอ่น

• หา้มดงึฉลากในขณะที ่P-touch กําลงัเลือ่นฉลากออกมาจากชอ่งเทปออก การทําเชน่นัน้จะทําใหแ้ถบหมกึ
หลดุออกมาพรอ้มกบัเทป เทปนัน้อาจไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีหลงัจากทีแ่ถบหมกึหลดุออกมา

• หา้มปิดกัน้ชอ่งเทปออกในระหวา่งการพมิพห์รอืขณะทีก่ําลังป้อนเทป การทําเชน่นัน้จะทําใหเ้ทปตดิขดัได ้

ป้อนและตดั 1

ฟังกช์ัน่ป้อนและตัดจะป้อนเทปเปลา่ความยาวประมาณ 22.3 มม. แลว้จงึตัดเทป

a กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั)
[ป้อน และ ตดั?] จะปรากฏในหนา้จอ LCD

b เลอืก [ป้อน และ ตัด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter ขอ้ความ [ป้อนเทป... โปรดรอ] จะปรากฏ
ขึน้ในขณะป้อนเทป จากนัน้เครือ่งก็จะตัดเทป

หมายเหตุ
หากตอ้งการออกหรอืยกเลกิฟังกช์ัน่นี ้ใหก้ดปุ่ ม Esc

ป้อนอยา่งเดยีว 1

ฟังกช์ัน่นีจ้ะเลือ่นเทปออกมาประมาณ 22.3 มม. ทําใหเ้ทปเปลา่ยืน่ออกมาจากตลับเทป แนะนําใหใ้ชฟั้งกช์ัน่นีเ้มือ่ใชเ้ทป
ผา้ ซึง่ควรใชก้รรไกรตัด

a กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั)
[ป้อน และ ตดั?] จะปรากฏในหนา้จอ LCD

b เลอืก [ป้อนอยา่งเดยีว] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter ขอ้ความ [ป้อนเทป... โปรดรอ] จะ
ปรากฏขึน้ในขณะป้อนเทป

หมายเหตุ
หากตอ้งการออกหรอืยกเลกิฟังกช์ัน่นี ้ใหก้ดปุ่ ม Esc
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2
คาํอธบิายสําหรบัหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของแป้นพมิพ์ 2

ชือ่ปุ่ มและฟงักช์ ัน่ 2

1 หนา้หลกั
กลับไปยังหนา้จอหลกั เพือ่เลอืกเมนู

2 รปูแบบ
ตัง้คา่ตวัอกัษรและคณุลกัษณะ

3 โปรแกรม
เปิดโปรแกรมทีล่งทะเบยีนไว ้

4 ลบ
ลบขอ้ความทีป้่อนทัง้หมด หรอืขอ้ความทัง้หมดและการตัง้คา่ปัจจบุนั

5 บนัทกึ
บันทกึขอ้มลูทีส่รา้งไวใ้นหน่วยความจําไฟล์

6 เรยีกดตูวัอยา่ง
สําหรับทอ่ แสดงแถวตัวอกัขระทีป้่อนไว ้เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบกอ่นการพมิพไ์ด ้
สําหรับฉลาก แสดงภาพของฉลากทีจ่ะพมิพต์ามรปูแบบทีก่ําหนดไว ้

7 หยดุช ัว่คราว
หยดุการพมิพไ์วช้ัว่คราว

8 พมิพ/์ตวัเลอืกการพมิพ์
 พมิพข์อ้มลูลา่สดุลงบนเทปหรอืทอ่
 พมิพสํ์าเนาหลายชดุหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การพมิพ ์เมือ่ใชง้านรว่มกบัคยี ์Shift

9 Backspace
ลบตวัอกัขระทางดา้นซา้ยของเคอรเ์ซอร์

10ถดัไป
สรา้งหนา้ถัดไป

11Enter
เพิม่บรรทัดใหมเ่มือ่ป้อนขอ้ความ
เลอืกตัวเลอืกทีป่รากฏ

การพมิพท์อ่หรอืฉลาก โดยใชแ้ป้นพมิพ์
ของ P-touch 2

5 6 7

8
9
10
11
12
13

2 43

23
22
21
12

14151617181920

1
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12Shift
ป้อนตวัอกัษรตัวพมิพใ์หญห่รอืสญัลักษณ์แป้นพมิพแ์ถวบน เมือ่ใชง้านรว่มกบัปุ่ มตวัอกัษรหรอืปุ่ มหมายเลข

13OK (ตกลง)
เลอืกตัวเลอืกทีป่รากฏ

14 เคอรเ์ซอร ์(    )
เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปตามทศิทางของลกูศร

15Esc (Escape)
ยกเลกิคําสัง่ปัจจบุนัและกลับไปยังหนา้จอการป้อนขอ้มลูหรอืขัน้ตอนกอ่นหนา้

16 เวน้วา่ง
 ป้อนพืน้ทีว่า่ง
 คนืการตัง้คา่กลับเป็นคา่เริม่ตน้

17โหมดป้อนขอ้มลู
เลอืกโหมดป้อนขอ้มลู

18สญัลกัษณ์
เลอืกและป้อนสญัลักษณ์จากรายการสญัลักษณ์ทีส่ามารถใชไ้ด ้

19พมิพต์อ่เนือ่ง
กําหนดหมายเลขตอ่เนือ่ง

20แทรก
แทรกเวลา บารโ์คด้ ฐานขอ้มลูหรอืสญัลกัษณ์จากการถา่ยโอน

21Caps
เปิดและปิดโหมด Caps

22แท็บ
สําหรับทอ่ ตัง้คา่สําหรับจํานวนสําเนา
สําหรับฉลาก แทรกจดุตัง้ระยะ

23ตวัอกัษร
 ป้อนตัวอกัษรหรอืหมายเลข
 ป้อนตัวอกัษรตัวพมิพใ์หญห่รอืสญัลักษณ์แป้นพมิพแ์ถวบน เมือ่ใชง้านรว่มกบัปุ่ ม Caps หรอื Shift

หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 2

 หนา้จอหลกั

6

5

4

3

2

1

7

8

109
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1 ฉลากสายเคเบลิ
ระบปุระเภทฉลากจากทัง้เจ็ดประเภทตอ่ไปนี ้เฟซเพลท/รปูแบบการพมิพแ์บบพันรอบสาย/รปูแบบการพมิพแ์บบธง/
แผงกระจายสาย/พันชด์าวนบ์ลอ็ก/ธงแบบไดคทั/ฉลากกลบัดา้น

2 สรา้งทอ่
แสดงหนา้จอการสรา้งทอ่

3 สรา้งฉลาก
แสดงหนา้จอการสรา้งฉลาก

4 ถา่ยโอนรปูแบบฉลาก
เรยีกใชข้อ้มลูทีถ่า่ยโอนจากคอมพวิเตอร์

5 รปูแบบอตัโนมตั ิ
กําหนดรปูแบบฉลากจากรปูแบบและแมแ่บบทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้

6 ไฟล์
เรยีกใชข้อ้มลูทีบ่ันทกึไวใ้นหน่วยความจําไฟล์

7 การต ัง้คา่
กําหนดคา่ใหก้ารตัง้คา่ตา่งๆ สําหรับ P-touch

8 บนัทกึ การปรบัแตง่ฟงักช์ ัน่
บนัทกึ ลบและเปลีย่นชือ่โปรแกรม

9 การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
ไอคอนดา้นซา้ยจะแสดงสถานะของการเชือ่มตอ่ระบบ Wi-Fi® และไอคอนทางขวาจะแสดงสถานะของการเชือ่ม
ตอ่ Wireless Direct

10ระดบัแบตเตอรี่
แสดงระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่ปรากฏขึน้เมือ่ใชแ้บตเตอรีช่ารต์ไดเ้ทา่นัน้

เชือ่มตอ่ในโหมด Wi-Fi แลว้

ยตุกิารเชือ่มตอ่ในโหมด Wi-Fi แลว้

โหมด Wireless Direct เปิดใชง้าน

(กะพรบิ)
กําลังทําการเชือ่มตอ่โดยตวัชว่ยสรา้งการตดิตัง้

(ปิด) การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ปิดใชง้าน

 - เต็ม  - ตํา่  - กําลังชารจ์

 - ปานกลาง  - หมด
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 หนา้จอการสรา้งทอ่

1 โหมด Caps
แสดงวา่โหมด Caps เปิดอยู่

2 คาํแนะนําเกีย่วกบัรปูแบบ
แสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัสําหรับขนาดตัวอกัขระ (A), ความกวา้งตัวอกัขระ (B), รปูแบบ (C), 6/9 Accent (D), 
และการวางแนว (E)

3 หมายเลขหนา้
แสดงหมายเลขหนา้

4 สญัลกัษณ์เสน้แบง่บรรทดั
แสดงเสน้แบง่บรรทัด

5 เคอรเ์ซอร์
แสดงตําแหน่งการใสข่อ้มลูปัจจบุนั ตวัอกัขระจะป้อนไปยังดา้นซา้ยของเคอรเ์ซอร์

6 การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
แสดงสถานะปัจจบุันของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ดกูารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายในคําอธบิายของ
หนา้จอหลกั

7 การปรบัรปูแบบการพมิพ์
แสดงตําแหน่งการพมิพปั์จจบุนั

8 ขนาดทอ่

แสดงขนาดทอ่ดงัตอ่ไปนี ้ตามขอ้ความทีป้่อน: มกีารระบคุวามยาวทอ่ เสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่ × ความยาวทอ่  
ก็จะปรากฏขึน้ทางขวาของขนาดทอ่ดว้ยเชน่กนั

9 ระดบัแบตเตอรี่
แสดงระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่ปรากฏขึน้เมือ่ใชแ้บตเตอรี ่Li-ion เทา่นัน้ ดรูะดบัแบตเตอรี ่ในคําอธบิายของหนา้
จอหลัก

10Cross-ID
แสดงการตัง้คา่การพมิพ ์Cross-ID ปัจจบุนั

4
3

1

5

A B C D E

76 8 9

2
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 หนา้จอการสรา้งฉลาก

1 โหมด Caps
แสดงวา่โหมด Caps เปิดอยู่

2 โหมดป้อนขอ้มลู
แสดงโหมดป้อนขอ้มลูปัจจบุัน

3 คาํแนะนําเกีย่วกบัรปูแบบ
แสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัสําหรับแบบอกัษร (A), ขนาดตัวอกัขระ (B), ความกวา้งตัวอกัขระ (C), รปูแบบตัว
อกัขระ (D), บรรทัด (E), กรอบ (F), และการวางแนว (G)

4 คาํแนะนําเกีย่วกบัรปูแบบ
แสดงการตัง้คา่ทศิทาง รปูแบบ ตัวแบง่ กลับดา้น และขอ้ความซํ้า รายการทีป่รากฏจะแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ประเภทฉลากทีเ่ลอืกไว ้

5 หมายเลขบล็อก
แสดงหมายเลขบล็อก

6 จํานวนบรรทดั
แสดงจํานวนบรรทัดภายในรปูแบบฉลาก

7 เสน้ตวัแบง่หนา้
แสดงตําแหน่งสิน้สดุหนา้ในหนา้หนึง่และตําแหน่งเริม่ตน้ในหนา้ถัดไป

8 เสน้ตวัแบง่บล็อก
แสดงตําแหน่งสิน้สดุบล็อก

9 สญัลกัษณ์ป้อน/ยอ้นกลบั
แสดงทา้ยบรรทัดของขอ้ความ

10 เคอรเ์ซอร์
แสดงตําแหน่งการใสข่อ้มลูปัจจบุนั ตวัอกัขระจะป้อนไปยังดา้นซา้ยของเคอรเ์ซอร์

11การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย
แสดงสถานะปัจจบุันของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย ดกูารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายในสว่นหนา้จอหลัก

12การต ัง้คา่ความยาวจดุต ัง้ระยะ
แสดงความยาวจดุตัง้ระยะทีต่ัง้ไว ้

9

8

75

6

1

3

10
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13ขนาดเทป

แสดงขนาดเทปดงัตอ่ไปนีสํ้าหรับขอ้ความทีป้่อน: มกีารระบคุวามยาวทอ่ เสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่ × ความยาวทอ่  
กจ็ะปรากฏขึน้ทางขวาของขนาดทอ่ดว้ยเชน่กนั

14ระดบัแบตเตอรี่
แสดงระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู ่ปรากฏขึน้เมือ่ใชแ้บตเตอรีช่ารต์ไดเ้ทา่นัน้ ดรูะดับเเบตเตอรีใ่นสว่นหนา้จอหลัก
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2

การแกไ้ขทอ่หรอืฉลาก 2

เนือ้หาในบทนีจ้ะอธบิายวธิกีารป้อนขอ้ความและสญัลักษณ์ลงบนทอ่หรอืฉลาก เพือ่จัดทําทอ่หรอืฉลากตน้ฉบบั รวมทัง้
วธิกีารจัดทําฉลากโดยใชแ้มแ่บบทีส่รา้งไวก้อ่นหนา้

การเปิดหนา้จอการสรา้งฉลากหรอืทอ่ 2

1 สรา้งทอ่
2 สรา้งฉลาก

เครือ่งจะจัดทําทอ่โดยใชห้นา้จอการสรา้งทอ่ เมือ่ตอ้งการเปิดหนา้จอการสรา้งทอ่ ใหเ้ลอืก [สรา้งทอ่] ในหนา้จอหลกั
โดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
เมือ่เปิดหนา้จอการสรา้งทอ่เป็นครัง้แรก หลังจากซือ้หรอืตัง้คา่ P-touch ใหม ่หนา้จอสําหรับการตัง้คา่เสน้ผา่นศนูย์
กลางและความยาวของทอ่ทีต่ดิตัง้ไวแ้ละ Cross-ID ก็จะปรากฏขึน้

เครือ่งจะจัดทําฉลากโดยใชห้นา้จอการสรา้งฉลาก เมือ่ตอ้งการเปิดหนา้จอการสรา้งฉลาก ใหเ้ลอืก [สรา้งฉลาก] ในหนา้
จอหลกัโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

การป้อนขอ้ความโดยใชแ้ป้นพมิพ์ 2

คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพ ์P-touch ในลักษณะเดยีวกนักบัแป้นพมิพค์อมพวิเตอรม์าตรฐาน

การต ัง้คา่ตวัอกัขระทีป้่อน 2

เมือ่คณุป้อนขอ้ความ เป็นตัวอกัขระภาษาไทยหรอืตัวอกัขระภาษาองักฤษ ใหก้ดปุ่ มโหมดป้อนขอ้มลูแลว้เปลีย่นเป็น
โหมดป้อนขอ้มลูทีส่มัพันธก์นั

หมายเหตุ
หมายเหตคุณุสามารถป้อนตัวอกัขระภาษาไทยสําหรับฉลากเทา่นัน้

การแทรกขอ้ความ 2

เมือ่ตอ้งการแทรกขอ้ความเพิม่เตมิไปยังบรรทัดขอ้ความทีม่อียู ่ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังตําแหน่งตวัอกัขระซึง่ตอ้งการเริม่
แทรกขอ้ความ จากนัน้ป้อนขอ้ความเพิม่เตมิ ขอ้ความใหมจ่ะแทรกไปทีตํ่าแหน่งของเคอรเ์ซอร์

2

1
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การเพิม่บรรทดัใหม่ 2

เมือ่ตอ้งการจบบรรทัดขอ้ความปัจจบุนัแลว้เริม่บรรทัดใหม ่ใหก้ดปุ่ ม Enter สําหรับทอ่ เครือ่งจะแสดงขอ้ความทัง้หมด
เป็นบรรทัดเดยีวในหนา้จอ และเครือ่งหมายยอ้นกลับจะปรากฏขึน้ เพือ่ระบตํุาแหน่งเสน้แบง่บรรทัด เมือ่สัง่พมิพท์อ่ ขอ้
ความหลังจากเครือ่งหมายยอ้นกลับจะพมิพอ์ยูใ่นบรรทัดทีส่อง สําหรับฉลาก เครือ่งหมายยอ้นกลับจะปรากฏขึน้ทีท่า้ย
บรรทัด และเคอรเ์ซอรจ์ะเคลือ่นไปยังตน้บรรทัดใหม่

สิง่สําคญั
• จํานวนบรรทัดสงูสดุ (ฉลาก)

• เทป 36 มม.: 17 บรรทัด

• เทป 24 มม.: 12 บรรทัด

• เทป 18 มม.: 9 บรรทัด

• เทป 12 มม.: 6 บรรทัด

• เทป 9 มม.: 4 บรรทัด

• เทป 6 มม.: 2 บรรทัด

• เทป 3.5 มม.: 1 บรรทัด

• จํานวนบรรทัดสงูสดุ (ทอ่แบบหดตัวดว้ยความรอ้น)

• เทป 23.6 มม.: 10 บรรทัด

• เทป 17.7 มม.: 8 บรรทัด

• เทป 11.7 มม.: 5 บรรทัด

• เทป 8.8 มม.: 3 บรรทัด

• เทป 5.8 มม.: 2 บรรทัด

• จํานวนบรรทัดสงูสดุ (ทอ่)

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6.5 มม.: 2 บรรทัด

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6.0 มม.: 2 บรรทัด

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5.0 มม.: 2 บรรทัด

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 4.0 มม.: 2 บรรทัด

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 มม.: 1 บรรทัด

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.0 มม.: 1 บรรทัด

• ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2.5 มม.: 1 บรรทัด

การลบขอ้ความ 2

การลบคร ัง้ละหนึง่ตวัอกัขระ 2

เมือ่ตอ้งการลบตวัอกัขระออกจากบรรทัดขอ้ความทีม่อียู ่ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังดา้นขวาของตวัอกัขระทีต่อ้งการเริม่ลบ
ขอ้ความ จากนัน้กดปุ่ ม Backspace ตัวอกัขระทีอ่ยูด่า้นซา้ยของเคอรเ์ซอรจ์ะถกูลบออกทลีะตวั เมือ่กดปุ่ ม Backspace

หมายเหตุ
หากกดปุ่ ม Backspace คา้งไว ้ตัวอกัขระทางซา้ยของเคอรเ์ซอรจ์ะถกูลบออกตอ่เนือ่ง
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การลบขอ้ความท ัง้หมดในคร ัง้เดยีว 2

ใชปุ้่ ม ลบ เพือ่ลบขอ้ความทัง้หมดในครัง้เดยีว

a กดปุ่ ม ลบ
ตัวเลอืกการลบจะปรากฏขึน้

b การใชปุ้่ ม  หรอื  ใหเ้ลอืก [ขอ้ความ] เพือ่ลบขอ้ความทัง้หมด โดยยังคงรักษาการตัง้คา่รปูแบบปัจจบุนัไว ้หรอื
เลอืก [ขอ้ความ&แบบ] เพือ่ลบขอ้ความทัง้หมดพรอ้มการตัง้คา่รปูแบบ

หมายเหตุ
• กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้งฉลาก โดยไมล่บ (หรอืลา้ง) ขอ้ความหรอืการตัง้คา่
รปูแบบ

• เมือ่เลอืก [ขอ้ความ&แบบ] เครือ่งจะลบขอ้ความทัง้หมดรวมทัง้คณุลักษณะของตวัอกัขระ และจะตัง้คา่ใหมใ่หก้ารตัง้
คา่ตวัเลอืกการตัดกลับไปเป็นการตัง้คา่จากโรงงาน นอกจากนี ้หนา้จอสําหรับการตัง้คา่เสน้ผา่นศนูยก์ลางและความ
ยาวของทอ่ทีต่ดิตัง้ไวแ้ละ Cross-ID ก็จะปรากฏขึน้อกีดว้ย

c กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ขอ้ความทัง้หมดจะถกูลบ หากเลอืก [ขอ้ความ&แบบ] การตัง้คา่รปูแบบทัง้หมดก็จะถกูลบออกดว้ยเชน่กนั

การแทรกจดุต ัง้ระยะ (เฉพาะฉลาก) 2

เมือ่ตอ้งการแทรกจดุตัง้ระยะลงในบรรทัดขอ้ความทีม่อียู ่ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังตําแหน่งตวัอกัขระทีต่อ้งการแทรกจดุ
ตัง้ระยะ จากนัน้กดปุ่ ม แท็บ

เครือ่งจะแสดงจดุตัง้ระยะทีแ่ทรกไวเ้ป็นเครือ่งหมาย ( ) ในหนา้จอการสรา้งฉลาก

หมายเหตุ
หากตอ้งการลบจดุตัง้ระยะออกจากฉลาก ใหนํ้าเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้างขวาของเครือ่งหมายแท็บในหนา้จอการสรา้ง
ฉลาก จากนัน้กดปุ่ ม Backspace



การพมิพท์อ่หรอืฉลาก โดยใชแ้ป้นพมิพข์อง P-touch 

20

2

การเปลีย่นแปลงความยาวจดุต ัง้ระยะ 2

a กดปุ่ ม รปูแบบ

b เลอืก [ระยะแท็บ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

c เลอืกความยาวจดุตัง้ระยะทีต่อ้งการ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังหนา้จอการสรา้งฉลาก ใหก้ดปุ่ ม Esc

• คณุยังสามารถกําหนดความยาวจดุตัง้ระยะ โดยพมิพค์วามยาวจดุตัง้ระยะทีต่อ้งการไดด้ว้ยเชน่กนั เมือ่ตอ้งการใชง้าน
การตัง้คา่ หลังจากพมิพค์วามยาวจดุตัง้ระยะแลว้ ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter อกีครัง้

• คณุสามารถกําหนดความยาวจดุตัง้ระยะไดใ้นชว่ง 0 ถงึ 100 มม.
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2

การใชปุ้่ มแท็บ เพือ่ระบจุํานวนชุดการพมิพห์ลายสําเนา (เฉพาะทอ่) 2

เมือ่แกไ้ขขอ้ความ คณุสามารถกดปุ่ ม แท็บ เพือ่ระบจํุานวนสําเนาของแตล่ะหนา้ได ้เลอืกหนา้ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  
จากนัน้เลอืกจํานวนชดุสําเนา โดยใชปุ้่ ม  หรอื  หรอืพมิพจํ์านวนสําเนา โดยใชปุ้่ มหมายเลข จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter หากกดปุ่ ม  เพือ่เลอืกฟิลดก์ารตัง้คา่ทีม่มุขวาบนของหนา้จอ คณุก็สามารถระบจํุานวนสําเนาเดยีวกนัใหท้กุ
หนา้ได ้แมว้า่ไดร้ะบจํุานวนสําเนาใหแ้ตล่ะหนา้แลว้ แตจํ่านวนสําเนาก็จะเปลีย่นไปตามจํานวนสําเนาทีร่ะบไุวใ้นฟิลดน์ี้

การเพิม่บล็อกใหม ่(ฉลากเทา่น ัน้) 2

คณุสามารถสรา้งบล็อกไดถ้งึ 99 บล็อก หากตอ้งการสรา้งบล็อกของขอ้ความและบรรทัดใหม ่ใหก้ดปุ่ ม Shift และ Enter 
ขอ้ความทีอ่ยูท่างขวาของเคอรเ์ซอรจ์ะเลือ่นไปอยูท่ีบ่ลอ็กใหม ่สําหรับฉลากบางประเภท คณุสามารถกําหนดจํานวน
บลอ็ก เมือ่เลอืกประเภทฉลากได ้

การเพิม่หนา้ใหม่ 2

คณุสามารถกดปุ่ ม ถดัไป เพือ่สรา้งหนา้ใหม ่เคอรเ์ซอรเ์ลือ่นไปยังจดุเริม่ตน้ของหนา้ใหม ่คณุสามารถสรา้งหนา้ใหมไ่ด ้
ถงึ 99 หนา้สําหรับฉลาก และสรา้งหนา้ใหมไ่ดถ้งึ 999 หนา้สําหรับทอ่
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การป้อนสญัลกัษณ์ 2

นอกจากสญัลักษณ์ทีม่อียูท่ีแ่ป้นพมิพแ์ลว้ ยังมสีญัลักษณ์ตา่งๆ (รวมถงึตวัอกัขระสากล และตัวอกัขระแอสก ี(ASCII) 
แบบขยาย และตัวอกัขระจากการถา่ยโอน 1) ใหใ้ชง้านพรอ้มฟังกช์ัน่สญัลักษณ์

เมือ่ตอ้งการป้อนสญัลกัษณ์ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่สญัลักษณ์ (ดทูี ่“การป้อนสญัลักษณ์ โดยใชฟั้งกช์ัน่สญัลักษณ์” ใน หนา้ 22)

หมายเหตุ
สําหรับทอ่ บางสญัลักษณ์ไมส่ามารถใชง้านได ้

หรอืกดปุ่ ม Shift และปุ่ มทีแ่ป้นพมิพพ์รอ้มกนั เพือ่ป้อนสญัลักษณ์ทีพ่มิพไ์วท้ีม่มุดา้นขวาของปุ่ มทีเ่ลอืก
1 ภาพบติแมปของตัวอกัขระทีส่รา้งโดยผูใ้ชแ้ละไมร่องรับกบั P-touch

การป้อนสญัลกัษณ์ โดยใชฟ้งักช์ ัน่สญัลกัษณ์ 2

สญัลักษณ์ทีส่ามารถเลอืกใชไ้ด ้(ไมร่วมการถา่ยโอนสญัลักษณ์) จะอยูใ่นรายการในภาคผนวก (ดทูี ่“สญัลักษณ์” 
ใน หนา้ 233)

a กดปุ่ ม สญัลกัษณ์
รายการหมวดของสญัลกัษณ์และสญัลักษณ์ในหมวดนัน้จะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
รายการทีแ่สดงจะเลอืกสญัลกัษณ์ลา่สดุทีไ่ดรั้บการป้อนเขา้ระบบ

b เลอืกหมวดสญัลักษณ์ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกสญัลักษณ์ โดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
เครือ่งจะแทรกสญัลกัษณ์ทีเ่ลอืกลงในบรรทัดขอ้ความ

หมายเหตุ
เมือ่ทําการเลอืกสญัลักษณ์:

• หากตอ้งการยอ้นกลับไปยังหนา้ทีผ่า่นมา ใหก้ดปุ่ ม Shift และ สญัลกัษณ์

• หากตอ้งการไปยังหนา้ถัดไป ใหก้ดปุ่ ม สญัลกัษณ์

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc
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การป้อนสญัลกัษณ์จากการถา่ยโอน 2

สิง่สําคญั
กอ่นการใชส้ญัลักษณ์จากการถา่ยโอน ใหถ้า่ยโอนภาพไปยัง P-touch โดยใช ้P-touch Transfer Manager สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิในการใชง้าน P-touch Transfer Manager ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager” ใน หนา้ 147

a กดปุ่ ม แทรก

b เลอืก [ถา่ยโอนสญัลักษณ์] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกสญัลักษณ์จากการถา่ยโอน โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
เครือ่งจะแทรกรปูภาพทีเ่ลอืกลงในบรรทัดขอ้ความ

หมายเหตุ
• เมือ่เลอืกสญัลักษณ์ ใหก้ดปุ่ ม Shift และปุ่ ม  เพือ่ไปยังหนา้ถัดไป แลว้กดปุ่ ม Shift และปุ่ ม  เพือ่ไปยังหนา้ทีผ่า่น
มา

• เครือ่งจะแสดงสญัลักษณ์จากการถา่ยโอนทีแ่ทรกไวเ้ป็นเครือ่งหมาย ( ) ในหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้ง
ฉลาก

• เมือ่ตอ้งการดสูญัลักษณ์จากการถา่ยโอนในหนา้จอการสรา้งทอ่ หรอืหนา้จอการสรา้งฉลาก ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปที่
เครือ่งหมาย ( ) แลว้กดปุ่ ม แทรก

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

การใชส้ญัลกัษณ์สว่นตวั 2

คณุสามารถสรา้งหมวดสญัลกัษณ์สว่นตัวของคณุไดโ้ดยใช ้[สญัลักษณ์สว่นตวั] [สว่นตวั] จะปรากฏขึน้มาเป็นอนัดับ
แรก เมือ่เลอืกสญัลักษณ์ เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถระบตํุาแหน่งสญัลกัษณ์ทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว

สิง่สําคญั
คณุไมส่ามารถเพิม่สญัลกัษณ์จากการถา่ยโอนไปยัง [สญัลักษณ์สว่นตัว] ได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [สญัลักษณ์สว่นตัว] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [เปิด] เพือ่สรา้งหมวดสว่นตัวจองคณุ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d ในหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้งฉลาก ใหป้้อนสญัลักษณ์ทีต่อ้งการเพิม่ไปยังสญัลักษณ์สว่นตวัของ
คณุ โดยกดปุ่ ม สญัลกัษณ์ เลอืกหมวดสญัลักษณ์ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  กดปุ่ ม OK หรอื Enter เลอืก
สญัลักษณ์ โดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
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e กดปุ่ ม สญัลกัษณ์
[สว่นตัว] จะปรากฏขึน้ พรอ้มสญัลักษณ์ทีป้่อนไวใ้นขัน้ตอนที ่d

หมายเหตุ
• คณุสามารถเพิม่สญัลักษณ์ลงใน [สว่นตัว] ไดถ้งึ 30 ตัว สญัลักษณ์ทีเ่กา่ทีส่ดุจะถกูลบออกจากหมวดสญัลักษณ์ เมือ่
เพิม่สญัลักษณ์ลงใน [สว่นตัว] เกนิกวา่ 30 ตวั

• หากตอ้งการหยดุใชง้าน [สญัลักษณ์สว่นตัว] ใหทํ้าตามขัน้ตอนที ่a และ b ขา้งตน้ จากนัน้เลอืก [ปิด] ในหนา้จอ 
[สญัลักษณ์สว่นตวั] ในขัน้ตอนที ่c

การป้อนทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง 2

คณุสามารถจัดทําทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์ัวเลขตอ่เนือ่งได ้คณุสามารถตัง้คา่สว่นเพิม่และจํานวนสําหรับชดุการพมิพต์อ่
เนือ่งได ้ในโหมดซเีรยีล คณุสามารถสรา้งชดุการพมิพต์อ่เนือ่งสําหรับทอ่หรอืฉลาก โดยเพิม่ตัวอกัขระทีเ่ป็นตัวเลขได ้
ครัง้ละหนึง่ตัวในรปูแบบได ้ในโหมดซเีรยีลขัน้สงู คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใชโ้หมดพรอ้มกนัหรอืโหมดกลุม่ได ้โหมด
พรอ้มกนัจะสรา้งชดุการพมิพต์อ่เนือ่งสําหรับทอ่หรอืฉลาก โดยเพิม่ตัวเลขตา่งๆ ไดค้รัง้ละสองตัวพรอ้มกนัได ้ใน
โหมดกลุม่จะสรา้งชดุการพมิพต์อ่เนือ่งสําหรับ ทอ่หรอืฉลาก โดยชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกลําดับไดส้องชดุจากในรปู
แบบ และเพิม่ลําดบันัน้อยา่งตอ่เนือ่งได ้
คณุสามารถใชโ้หมดซเีรยีลกบั Cross-ID ดทูี ่“การตัง้คา่ Cross-ID (ทอ่เทา่นัน้)” ใน หนา้ 38

โหมดซเีรยีล 2

a ป้อนขอ้ความ ยกเวน้ขอ้ความทีต่อ้งการพมิพต์อ่เนือ่ง
ตวัอยา่ง: สรา้ง ทอ่หรอื ฉลาก 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03 และ 1A-A04 โดยใชฟั้งกช์ัน่นี ้ในกรณีนี ้ใหป้้อน 
“1A-A0”

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก
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b เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้ีตํ่าแหน่งซึง่ตอ้งการแทรกขอ้ความตอ่เนือ่ง จากนัน้กดปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง

c เลอืก [ประเภท], [รปูแบบ], [จาก], [ถงึ] และ [นับ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  และกําหนดคา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

หมายเหตุ
คณุยังสามารถตัง้คา่ [จาก], [ถงึ] และ [นับ] โดยพมิพห์มายเลขทีต่อ้งการไดด้ว้ยเชน่กนั

ตวัอยา่ง: [ประเภท]: ธรรมดา, [รปูแบบ]: 000-999, [จาก]: 1, [ถงึ]: 4 และ [นับ]: 1
ดตูารางการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งตอ่ไปนี ้(การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตวัหนา):

คณุลกัษณะ คา่ คาํอธบิาย

ประเภท ธรรมดา, เลขฐาน8, เลขฐาน16, 
ตวัอกัษร

ระบรุปูแบบของหมายเลขตอ่เนือ่งไดจ้ากเลขฐาน 10 เลข
ฐาน 8 เลขฐาน 16 และตัวอักษร

รปูแบบ ธรรมดา 000-999, __0-999,   0-999 ระบวุธิกีารเรยีงลําดบัตัวเลขตอ่เนือ่ง

 000-***: เลขศนูยนํ์ามาใชเ้รยีงลําดบัตวัเลข

 __0-***: พืน้ทีว่า่งนํามาใชเ้รยีงลําดับตวัเลข

 0-***: ไมใ่ชต้วัเลขในการเรยีงลําดบั

เลขฐาน8 000-777, __0-777,   0-777

เลขฐาน16 000-FFF, __0-FFF,   0-FFF

ตวัอกัษร a-z, A-Z ระบตุัวอักขระตวัพมิพเ์ล็กหรอืตัวพมิพใ์หญ่

จาก ธรรมดา 000-999 ระบขุอ้ความเริม่ตน้ใหห้มายเลขตอ่เนือ่ง

เลขฐาน8 000-777

เลขฐาน16 000-FFF

ตวัอกัษร a-z, A-Z

ถงึ ธรรมดา 000-999 ระบขุอ้ความสิน้สดุใหห้มายเลขตอ่เนือ่ง

เลขฐาน8 000-777

เลขฐาน16 000-FFF

ตวัอกัษร a-z, A-Z

นับ 1-9 ระบสุว่นเพิม่ในการเพิม่จํานวนหมายเลขตอ่เนือ่ง
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d กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่แสดงภาพของทอ่หรอืฉลากในหนา้จอ สําหรับทอ่ เครือ่งจะระบขุอ้ความเริม่ตน้และขอ้
ความสิน้สดุสําหรับหมายเลขตอ่เนือ่ง โดยใชเ้ครือ่งหมายตามทีแ่สดงไวใ้น ภาพประกอบตอ่ไปนี:้

ตวัอยา่ง: 

หมายเหตุ
• สําหรับทอ่ เมือ่เลอืกเครือ่งหมายพมิพต์อ่เนือ่ง จากนัน้กดปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง คณุก็สามารถทําการตัง้คา่อกีครัง้ได ้

(สําหรับฉลาก ไมส่ามารถใชง้านได)้

• สําหรับฉลาก แมว้า่ P-touch จะสรา้งฉลากหลายหนา้ หลังจากทีไ่ดทํ้าการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ คณุก็
สามารถเลอืกหนา้แลว้สัง่พมิพเ์ฉพาะหนา้ทีต่อ้งการได ้ดทูี ่“การพมิพร์ะยะ” ใน หนา้ 60 (สําหรับทอ่ ไมส่ามารถใชง้าน
ได)้

• เมือ่สัง่พมิพสํ์าเนาหลายชดุของทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง คณุก็สามารถเลอืก [ระบรุะยะแรก] หรอื [สําเนา] ให ้
ลําดับการพมิพใ์นสว่น [การตัง้คา่] - [การกําหนดการพมิพ]์ ในหนา้จอหลักได ้

• เมือ่จัดทําฉลากทีม่บีารโ์คด้ทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง ใหเ้ลอืกบารโ์คด้ทีป้่อนขอ้มลูไว ้จากนัน้กดปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง (ไมส่ามารถ
พมิพบ์ารโ์คด้ลงบนทอ่ได)้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ ดทูี ่“การสรา้งฉลากบารโ์คด้ (เฉพาะฉลาก)” 
ใน หนา้ 31

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

โหมดซเีรยีลข ัน้สงู 2

พรอ้มกนั 2

a ป้อนขอ้ความ ยกเวน้ขอ้ความทีต่อ้งการพมิพต์อ่เนือ่ง
ตวัอยา่ง: สรา้ง ทอ่หรอื ฉลาก 1A-A01, 1A-B02, 1A-C03 และ 1A-D04 โดยใชฟัังกช์ัน่นี ้ในกรณีนี ้ใหป้้อน “1A-0”

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก



การพมิพท์อ่หรอืฉลาก โดยใชแ้ป้นพมิพข์อง P-touch 

27

2

b เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้ีตํ่าแหน่งซึง่ตอ้งการแทรกขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความแรก (ดา้นขวาของ “0”) จากนัน้กดปุ่ ม 
Shift และปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง เลอืก [พรอ้มกนั] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c สําหรับขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความแรก ใหเ้ลอืก [ประเภท], [รปูแบบ], [จาก], [ถงึ] และ [นับ] โดยใชปุ้่ ม 
 หรอื  กําหนดคา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
คณุยังสามารถตัง้คา่ [จาก], [ถงึ] และ [นับ] โดยพมิพห์มายเลขทีต่อ้งการไดด้ว้ยเชน่กนั

ตวัอยา่ง: [ประเภท]: ธรรมดา, [รปูแบบ]: 000-999, [จาก]: 1, [ถงึ]: 4 และ [นับ]: 1
ดตูารางการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งในขัน้ตอนที ่c ของ “โหมดซเีรยีล” สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

d เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้ีตํ่าแหน่งซึง่ตอ้งการแทรกขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความทีส่อง (ดา้นซา้ยของ “0”) จากนัน้กด
ปุ่ ม OK หรอื Enter

e สําหรับขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความทีส่อง ใหเ้ลอืก [ประเภท], [รปูแบบ], [จาก] และ [นับ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  กําหนด
คา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ตวัอยา่ง: [ประเภท]: ตัวอกัษร, [รปูแบบ]: A-Z, [จาก]: A และ [นับ]: 1
ดตูารางการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งในขัน้ตอนที ่c ของ “โหมดซเีรยีล” สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

หมายเหตุ
เนือ่งจากจํานวนหมายเลขตอ่เนือ่งนัน้เหมอืนกบัขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความแรกกบัขอ้ความทีส่อง เครือ่งจงึกําหนดคา่
ในสว่น [ถงึ] ใหโ้ดยอตัโนมัติ

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก
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f กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่แสดงภาพของทอ่หรอืฉลากในหนา้จอ สําหรับทอ่ เครือ่งจะระบขุอ้ความเริม่ตน้และขอ้
ความสิน้สดุสําหรับหมายเลขตอ่เนือ่ง โดยใชเ้ครือ่งหมายตามทีแ่สดงไวใ้น ภาพประกอบตอ่ไปนี:้

ตวัอยา่ง: 

หมายเหตุ
• สําหรับทอ่ เมือ่เลอืกเครือ่งหมายพมิพต์อ่เนือ่ง จากนัน้กดปุ่ ม Shift และ พมิพต์อ่เนือ่ง คณุก็สามารถทําการตัง้คา่อกี
ครัง้ได ้(สําหรับฉลาก ไมส่ามารถใชง้านได)้

• สําหรับฉลาก แมว้า่ P-touch จะสรา้งฉลากหลายหนา้ หลังจากทีไ่ดทํ้าการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ คณุก็
สามารถเลอืกหนา้แลว้สัง่พมิพเ์ฉพาะหนา้ทีต่อ้งการได ้ดทูี ่“การพมิพร์ะยะ” ใน หนา้ 60 (สําหรับทอ่ ไมส่ามารถใชง้าน
ได)้

• เมือ่สัง่พมิพสํ์าเนาหลายชดุของทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง คณุก็สามารถเลอืก [พมิพต์อ่เนือ่ง] หรอื [สําเนา] ให ้
ลําดับการพมิพใ์นสว่น [การตัง้คา่] - [การกําหนดการพมิพ]์ ในหนา้จอหลักได ้

• เมือ่จัดทําฉลากทีม่บีารโ์คด้ทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง ใหเ้ลอืกบารโ์คด้ทีป้่อนขอ้มลูไว ้จากนัน้กดปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง (ไมส่ามารถ
พมิพบ์ารโ์คด้ลงบนทอ่ได)้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ ดทูี ่“การสรา้งฉลากบารโ์คด้ (เฉพาะฉลาก)” 
ใน หนา้ 31

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

กลุม่ 2

a ป้อนขอ้ความ ยกเวน้ขอ้ความทีต่อ้งการพมิพต์อ่เนือ่ง
ตวัอยา่ง: สรา้ง ทอ่หรอื ฉลาก 1A-A01, 1A-A02, 1A-A03, 1A-A04, 1A-B01, 1A-B02, 1A-B03 และ 1A-B04 โดย
ใชฟั้งกช์ัน่นี ้ในกรณีนี ้ใหป้้อน “1A-0”

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก
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b เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้ีตํ่าแหน่งซึง่ตอ้งการแทรกขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความแรก (ดา้นขวาของ “0”) จากนัน้กดปุ่ ม 
Shift และปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง เลอืก [กลุม่] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c สําหรับขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความแรก ใหเ้ลอืก [ประเภท], [รปูแบบ], [จาก], [ถงึ] และ [นับ] โดยใชปุ้่ ม 
 หรอื  กําหนดคา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ตวัอยา่ง: [ประเภท]: ธรรมดา, [รปูแบบ]: 000-999, [จาก]: 1, [ถงึ]: 4 และ [นับ]: 1
ดตูารางการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งในขัน้ตอนที ่c ของ “โหมดซเีรยีล” สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

d เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้ีตํ่าแหน่งซึง่ตอ้งการแทรกขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความทีส่อง (ดา้นซา้ยของ “0”) จากนัน้กด
ปุ่ ม OK หรอื Enter

e สําหรับขอ้ความตอ่เนือ่งขอ้ความทีส่อง ใหเ้ลอืก [ประเภท], [รปูแบบ], [จาก], [ถงึ] และ [นับ] โดยใชปุ้่ ม 
 หรอื  กําหนดคา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ตวัอยา่ง: [ประเภท]: ตัวอกัษร, [รปูแบบ]: A-Z, [จาก]: A, [ถงึ]: B และ [นับ]: 1
ดตูารางการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งในขัน้ตอนที ่c ของ “โหมดซเีรยีล” สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก
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f กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่แสดงภาพของทอ่หรอืฉลากในหนา้จอ สําหรับทอ่ เครือ่งจะระบขุอ้ความเริม่ตน้และขอ้
ความสิน้สดุสําหรับหมายเลขตอ่เนือ่ง โดยใชเ้ครือ่งหมายตามทีแ่สดงไวใ้นภาพประกอบตอ่ไปนี:้

ตวัอยา่ง: 

หมายเหตุ
• สําหรับทอ่ เมือ่เลอืกเครือ่งหมายพมิพต์อ่เนือ่ง จากนัน้กดปุ่ ม Shift และ พมิพต์อ่เนือ่ง คณุก็สามารถทําการตัง้คา่อกี
ครัง้ได ้(สําหรับฉลาก ไมส่ามารถใชง้านได)้

• สําหรับฉลาก แมว้า่ P-touch จะสรา้งฉลากหลายหนา้ หลังจากทีไ่ดทํ้าการตัง้คา่พมิพต์อ่เนือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ คณุก็
สามารถเลอืกหนา้แลว้สัง่พมิพเ์ฉพาะหนา้ทีต่อ้งการได ้ดทูี ่“การพมิพร์ะยะ” ใน หนา้ 60 (สําหรับทอ่ ไมส่ามารถใชง้าน
ได)้

• เมือ่สัง่พมิพสํ์าเนาหลายชดุของทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง คณุก็สามารถเลอืก [พมิพต์อ่เนือ่ง] หรอื [สําเนา] ให ้
ลําดับการพมิพใ์นสว่น [การตัง้คา่] - [การกําหนดการพมิพ]์ ในหนา้จอหลักได ้

• เมือ่จัดทําฉลากทีม่บีารโ์คด้ทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง ใหเ้ลอืกบารโ์คด้ทีป้่อนขอ้มลูไว ้จากนัน้กดปุ่ ม พมิพต์อ่เนือ่ง (ไมส่ามารถ
พมิพบ์ารโ์คด้ลงบนทอ่ได)้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ ดทูี ่“การสรา้งฉลากบารโ์คด้ (เฉพาะฉลาก)” 
ใน หนา้ 31

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

หมายเหตุ
ตัวอกัษรและตวัเลขทีเ่พิม่ขึน้เป็นไปตามทีแ่สดงไวด้า้นลา่ง:

0 i 1 i 2 i 3... i 999 i 000 i 001 i 002 i 003...

A i B i C i D... i Z i A i B i C i D...

a i b i c i d... i z i a i b i c i d...

หนา้จอการสรา้งทอ่ หนา้จอการสรา้งฉลาก
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การสรา้งฉลากบารโ์คด้ (เฉพาะฉลาก) 2

คณุสามารถใชฟั้งกช์ัน่บารโ์คด้ในการจัดทําฉลากทีม่บีารโ์คด้แบบหนึง่มติ ิเพือ่ใชก้บัป้ายควบคมุทรัพยส์นิ ป้ายหมายตอ่
เนือ่ง และแมแ้ตร่ะบบ POS และการควบคมุคลังสนิคา้

“บารโ์คด้” ทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะแสดงรายการอยูใ่นภาคผนวก ดทูี ่“บารโ์คด้ (ฉลากเทา่นัน้)” ใน หนา้ 244

หมายเหตุ
• P-touch ไมไ่ดอ้อกแบบมาโดยเฉพาะ เพือ่ใชใ้นการจดัทําฉลากบารโ์คด้ โปรดตรวจสอบทกุครัง้วา่ฉลากบารโ์คด้วา่
สามารถอา่นไดโ้ดยใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้

• เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหพ้มิพฉ์ลากบารโ์คด้ดว้ยหมกึสดํีาบนเทปสขีาว เครือ่งอา่นบารโ์คด้บางเครือ่งอาจไมส่ามารถ
อา่นฉลากบารโ์คด้ทีจ่ัดทําขึน้โดยใชห้มกึหรอืเทปสไีด ้

• ทกุครัง้ทีเ่ป็นไปได ้ใหใ้ชก้ารตัง้คา่ [ใหญ]่ สําหรับ [กวา้ง] เครือ่งอา่นบารโ์คด้บางเครือ่งอาจไมส่ามารถอา่นฉลาก
บารโ์คด้ทีจ่ดัทําขึน้โดยใชก้ารตัง้คา่ [เล็ก] ได ้

• การพมิพฉ์ลากทีม่บีารโ์คด้เป็นจํานวนมากอยา่งตอ่เนือ่งอาจทําใหหั้วพมิพร์อ้นเกนิ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพ
ของการพมิพไ์ด ้

การต ัง้คา่พารามเิตอรบ์ารโ์คด้และการป้อนขอ้มลูบารโ์คด้ 2

a กดปุ่ ม แทรก

b เลอืก [บารโ์คด้] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
หนา้จอ [บารโ์คด้] จะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
คณุสามารถป้อนบารโ์คด้บนฉลากไดถ้งึหา้บารโ์คด้

c เลอืกคณุลักษณะ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้เลอืกการตัง้คา่ใหค้ณุลักษณะนัน้ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  (การตัง้คา่
จากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

 Protocol: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), 
CODABAR

 กวา้ง: เล็ก ใหญ่

 ภายใต#้: เปิด ปิด

 เชค็เลข: ปิด เปิด

ตรวจสอบเลขมเีฉพาะสําหรับ Protocol ของ CODE39, I-2/5 และ CODABAR เทา่นัน้

หมายเหตุ
อาจไมม่ตีัวอกัขระปรากฏอยูใ่ตบ้ารโ์คด้ แมไ้ดเ้ลอืก [เปิด] ในสว่น [ภายใต#้] ก็ตาม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขนาดความกวา้ง
ของเทปทีใ่ช ้จํานวนบรรทัดทีป้่อนหรอืการตัง้คา่รปูแบบตัวอกัขระในปัจจบุัน

d กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เครือ่งไมส่ามารถนําการตัง้คา่ใหมไ่ปใชง้านได ้หากไมไ่ดก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter
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e พมิพข์อ้มลูบารโ์คด้
คณุสามารถป้อนตวัอกัษรพเิศษลงในบารโ์คด้ได ้เมือ่ใชโ้พรโทคอลของ CODE39, CODE128, CODABAR หรอื 
GS1-128 หากไมไ่ดใ้ชต้วัอกัษรพเิศษ ใหไ้ปยังขัน้ตอนที ่h

f กดปุ่ ม สญัลกัษณ์
รายการของตัวอกัขระทีส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับโพรโทคอลปัจจบุันจะปรากฏขึน้

g เลอืกตวัอกัขระ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่แทรกตัวอกัขระลงในขอ้มลูบารโ์คด้

h กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่แทรกบารโ์คด้ลงบนฉลาก
เครือ่งจะแสดงบารโ์คด้ในหนา้จอการสรา้งฉลาก

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• หากตอ้งการตัง้คา่คณุลักษณะทีเ่ลอืกไวเ้ป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ ใหก้ดปุ่ ม เวน้วา่ง

การแกไ้ขและการลบบารโ์คด้ 2

 หากตอ้งการแกไ้ขพารามเิตอรสํ์าหรับบารโ์คด้และขอ้มลูบารโ์คด้ ใหเ้ลอืกบารโ์คด้ จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่พารามเิตอรบ์ารโ์คด้และการป้อนขอ้มลูบารโ์คด้” ใน หนา้ 31

 หากตอ้งการลบบารโ์คด้ออกจากฉลาก ใหนํ้าเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้างขวาของเครือ่งหมายบารโ์คด้ หรอืเลอืกบารโ์คด้ จาก
นัน้กดปุ่ ม Backspace



การพมิพท์อ่หรอืฉลาก โดยใชแ้ป้นพมิพข์อง P-touch 

33

2

การใชฟ้งักช์ ัน่เวลา 2

คณุสามารถเพิม่เวลาและวันทีล่งบนทอ่หรอืฉลากได ้

การต ัง้คา่นาฬกิา 2

ตัง้เวลาและวันทีใ่นหนา้จอ [ตัง้เวลา] หลังจากตัง้เวลาและวันทีแ่ลว้ คณุก็สามารถเพิม่ขอ้มลูนีล้งบนทอ่หรอืฉลาก โดย
ใชฟั้งกช์ัน่ [เวลา] ได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ตัง้เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c ตัง้ปีตามวันทีปั่จจบุันโดยใชปุ้่ ม  หรอื  ไปยังพารามเิตอรถั์ดไป โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้ตัง้คา่พารามเิตอร์
ตามวันทีแ่ละเวลาในปัจจบุนั โดยใชปุ้่ ม  หรอื  หลังจากตัง้คา่พารามเิตอรทั์ง้หมดแลว้ ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter 
เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
• คณุยังสามารถตัง้เวลาและวันที ่โดยพมิพห์มายเลขทีต่อ้งการไดด้ว้ยเชน่กนั

• เครือ่งจะเริม่เปิดใชง้านนาฬกิานับตัง้แตเ่มือ่ใชง้านการตัง้คา่นาฬกิา

• และจะใชแ้บตเตอรีแ่บบกระดมุในการสํารองขอ้มลูการตัง้คา่นาฬกิา เมือ่ถอดปลั๊กอะแดปเตอร ์AC

การต ัง้คา่รปูแบบเวลาและวนัที่ 2

คณุสามารถเลอืกตวัเลอืกไดจ้ากรปูแบบตา่งๆ ของเวลาและวันที ่เพือ่จะเพิม่ลงบนทอ่หรอืฉลาก

รปูแบบเวลาและวนัทีซ่ ึง่สามารถเลอืกไดจ้ะแสดงรายการอยูใ่นภาคผนวก (ดทูี ่“เวลาและวันที”่ ใน หนา้ 246)

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [รปูแบบเวลา และวันที]่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [วันที]่ หรอื [เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  ตามรายการทีต่อ้งการตัง้คา่ เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการ โดยใชปุ้่ ม 
 หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เครือ่งจะใชค้า่สําหรับวันทีแ่ละเวลา เพือ่แสดงการตัง้คา่ตัวอยา่ง เมือ่เลอืกรปูแบบ เวลาและวนัทีซ่ ึง่ตัง้ไวใ้นการตัง้คา่
นาฬกิาจะปรากฏขึน้ตามรปูแบบทีเ่ลอืกไว ้
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การต ัง้คา่เวลา 2

คณุสามารถแทรกเวลาลงบนทอ่หรอืฉลากไดโ้ดยใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนี้

กดปุ่ ม แทรก เลอืก [เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

คณุสามารถเปลีย่นแปลการตัง้คา่เวลา เพือ่แสดงเวลาไดห้ลายรปูแบบ (การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

 การจับเวลา

คณุสามารถเลอืกวา่จะพมิพว์ันทีแ่ละเวลา เมือ่กดปุ่ ม แทรก เลอืก [เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter หรอืวนัทีแ่ละเวลา เมือ่กดปุ่ ม พมิพ,์ OK หรอื Enter เพือ่เพิม่ลงบนทอ่หรอืฉลาก

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [การตัง้คา่เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [การจับเวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เลอืก [อตัโนมัต]ิ หรอื [ระบ]ุ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เมือ่เลอืก [อตัโนมัต]ิ ใหก้ารตัง้คา่ [การจับเวลา] เครือ่งก็จะเพิม่ไอคอนนาฬกิาลงในขอ้ความ โดยกดปุ่ ม แทรก เมือ่
เลอืก [เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter คณุก็สามารถยนืยันการตัง้คา่ไอคอนตามขัน้ตอนตอ่
ไปนีไ้ด ้เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปไวท้ีตํ่าแหน่งดา้นซา้ยของไอคอนนาฬกิา กดปุ่ ม แทรก เลอืก [เวลา] โดยใชปุ้่ ม 

 หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

คณุลกัษณะ การต ัง้คา่ คาํอธบิาย

การจับเวลา อตัโนมตั ิ กดปุ่ ม แทรก เลอืก [เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter วันทีแ่ละเวลาในปัจจบุนั (วันทีแ่ละเวลาในอนาคตหรอืวันที่
และเวลาในอดตี เมือ่ตัง้คา่ [ขา้งหนา้]) และเครือ่งจะแทรกไอคอน
เวลา เมือ่เคอรเ์ซอรอ์ยูท่ีตํ่าแหน่งในหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการ
สรา้งฉลาก

เมือ่กดปุ่ ม พมิพ,์ OK หรอื Enter เพือ่พมิพ ์เครือ่งจะพมิพว์ันทีแ่ละเวลา
ในปัจจบุนัลงบนทอ่หรอืฉลากซึง่มเีวลา วันทีแ่ละไอคอนนาฬกิาปรากฏ
อยูใ่นรปูแบบของทอ่หรอืฉลาก

ระบุ กดปุ่ ม แทรก เลอืก [เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter เครือ่งจะแทรกวันทีแ่ละเวลาในปัจจบุนั โดยเลือ่นเคอรเ์ซอร์
ไปไวใ้นหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้งฉลาก เมือ่กดปุ่ ม พมิพ,์ 
OK หรอื Enter เพือ่พมิพ ์เครือ่งก็จะพมิพว์ันทีแ่ละเวลาตามทีป่รากฏอยู่
ในหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้งฉลาก
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 รปูแบบ

คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใชข้อ้มลูใด เมือ่เพิม่วนัทีแ่ละเวลาลงบนทอ่หรอืฉลาก

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [การตัง้คา่เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [รปูแบบ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เลอืกคา่ใหก้ารตัง้คา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

 ขา้งหนา้

คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใชว้ันทีแ่ละเวลาในอนาคต วันทีแ่ละเวลาในอดตีหรอืวันทีแ่ละเวลาในปัจจบุัน เมือ่ตัง้คา่ 
[การจับเวลา] เป็น [อตัโนมัต]ิ

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [การตัง้คา่เวลา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [ขา้งหนา้] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เลอืก [เปิด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืก [เพิม่] หรอื [ลด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เลอืกปี เดอืน สปัดาห ์วันที ่ชัว่โมงหรอืนาท ีโดยใชปุ้่ ม 
 หรอื  จากนัน้ระบจํุานวนทีจ่ะเพิม่หรอืลดจากนาฬกิาทีต่ัง้ไวใ้นปัจจบุนั โดยใชปุ้่ ม  หรอื  หลังจากตัง้คา่

พารามเิตอรทั์ง้หมดแลว้ ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
คณุยังสามารถตัง้วันทีแ่ละเวลา โดยพมิพห์มายเลขทีต่อ้งการไดด้ว้ยเชน่กนั

คณุลกัษณะ การต ัง้คา่ คาํอธบิาย

รปูแบบ วนัที่ พมิพเ์ฉพาะวนัทีล่งบนทอ่หรอืฉลาก

เวลา พมิพเ์ฉพาะเวลาลงบนทอ่หรอืฉลาก

วันที,่เวลา พมิพว์นัทีแ่ละเวลาลงบนทอ่หรอืฉลาก

เวลา,วันที่ พมิพเ์วลาและวันทีล่งบนทอ่หรอืฉลาก

คณุลกัษณะ การต ัง้คา่ คาํอธบิาย

ขา้งหนา้ ปิด พมิพเ์วลาและวันทีปั่จจบุนั

เปิด เพิม่หรอืลดวันทีแ่ละเวลาตามคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นการตัง้คา่ [ขา้งหนา้]
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การเปลีย่นแปลงและการลบการต ัง้คา่เวลา 2

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ [เวลา] ใหเ้ลอืกไอคอนนาฬกิา จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หากตอ้งการลบเวลาออกจากทอ่หรอืฉลาก ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทีด่า้นขวาของไอคอนนาฬกิา หรอืเลอืกไอคอน
นาฬกิา จากนัน้กดปุ่ ม Backspace

กาต ัง้คา่คณุลกัษณะของตวัอกัขระ 2

การต ัง้คา่คณุลกัษณะของตวัอกัขระตามทอ่หรอืฉลาก 2

เมือ่ใชปุ้่ ม รปูแบบ คณุสามารถเลอืกแบบอกัษร (ฉลากเทา่นัน้) และนําคณุลักษณะของขนาด ความกวา้ง รปูแบบ บรรทัด
และการวางแนวไปใชง้าน ตวัเลอืก “คณุลักษณะของตวัอกัษร” ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ะแสดงรายการอยูใ่นภาคผนวก 
(ดทูี ่“คณุลกัษณะของตัวอกัษร” ใน หนา้ 235)

a กดปุ่ ม รปูแบบ
กลอ่งโตต้อบการตัง้คา่จะปรากฏขึน้

b เลอืกคณุลักษณะ โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

c เลอืกการตัง้คา่ใหค้ณุลกัษณะนัน้ๆ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เครือ่งไมส่ามารถนําการตัง้คา่ใหมไ่ปใชง้านได ้หากไมไ่ดก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• หากตอ้งการตัง้คา่คณุลักษณะทีเ่ลอืกไวเ้ป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ ใหก้ดปุ่ ม เวน้วา่ง

• ตัวอกัขระขนาดเล็กอาจยากตอ่การอา่น เมือ่ใชร้ว่มกบัรปูแบบบางอยา่ง (เชน่ ตัวเอยีง + มเีงา)

• ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของฉลาก คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ รปูแบบ ได ้ในกรณีนี ้เครือ่งจะแสดง  ทาง
ดา้นซา้ยของกลอ่งโตต้อบ

การต ัง้คา่คณุลกัษณะของตวัอกัษรในแตล่ะบรรทดั 2

ในกรณีทีท่อ่หรอืฉลากประกอบดว้ยขอ้ความตัง้แตส่องบรรทัดขึน้ไป คณุสามารถตัง้คา่คณุลักษณะทีแ่ตกตา่งกนัของตัว
อกัขระ (แบบอกัษร ขนาด ความกวา้ง รปูแบบ บรรทัดและการวางแนว) ใหแ้ตล่ะบรรทัดได ้(สําหรับทอ่และฉลาก จะมี
รายการทีส่ามารถตัง้คา่แตกตา่งกนั)
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เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังบรรทัดทีต่อ้งการปรับเปลีย่น โดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้ กดปุ่ ม Shift และ รปูแบบ เพือ่
แสดงกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่ (  ในกลอ่งโตต้อบ หมายความวา่คณุกําลงัทําการตัง้คา่คณุลักษณะใหบ้รรทัดทีร่ะบุ
เพยีงบรรทัดเดยีว)

สิง่สําคญั
• ในกรณีทีต่ัง้คา่คณุลักษณะตา่งๆ ใหแ้ตล่ะบรรทัด เครือ่งจะแสดงคา่ดังกลา่วเป็น ***** เมือ่กดปุ่ ม รปูแบบ ในกรณีที่
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ในหนา้จอนี ้โดยใชปุ้่ ม  หรอื  การเปลีย่นแปลงแบบเดยีวกนัจะเกดิขึน้กบัทกุบรรทัดของทอ่
หรอืฉลาก

• ในกรณีทีต่ัง้คา่คณุลักษณะตา่งๆ ใหแ้ตล่ะบรรทัด เครือ่งจะแสดงการตัง้คา่ของบรรทัดนัน้ๆ ทีม่เีคอรเ์ซอรป์รากฏอยูใ่น
หนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้งฉลากทีด่า้นบนของหนา้จอ

การต ัง้คา่กรอบ (ฉลากเทา่น ัน้) 2

คณุสามารถเลอืกรอบของฉลากไดโ้ดยใชปุ้่ ม รปูแบบ “กรอบ” ทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะแสดงรายการอยูใ่นภาคผนวก 
(ดทูี ่“กรอบ (ฉลากเทา่นัน้)” ใน หนา้ 238)

a กดปุ่ ม รปูแบบ

b เลอืก [กรอบ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

c เลอืกกรอบ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
เครือ่งจะแทรกกรอบทีเ่ลอืกไวล้งไป
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หมายเหตุ
• เครือ่งไมส่ามารถนําการตัง้คา่ใหมไ่ปใชง้านได ้หากไมไ่ดก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• หากตอ้งการตัง้คา่ [กรอบ] เป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ ใหก้ดปุ่ ม เวน้วา่ง เมือ่กลอ่งโตต้อบ [กรอบ] ปรากฏขึน้

การต ัง้คา่ Cross-ID (ทอ่เทา่น ัน้) 2

เมือ่ใชปุ้่ ม รปูแบบ คณุสามารถสรา้งทอ่ทีพ่มิพ ์cross-ID ได ้

a กดปุ่ ม รปูแบบ

b เลอืก [Cross-ID] โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

c เลอืกการตัง้คา่ Cross-ID ทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK (ตกลง) หรอื Enter
 

d ป้อนขอ้ความและใส ่“/” ในทีท่ีต่อ้งการใช ้Cross-ID
 

ภาพผลลัพธก์ารพมิพข์อง Cross-ID: ปกติ
 

ภาพผลลัพธก์ารพมิพข์อง Cross-ID: กลับดา้น
 

หมายเหตุ
เมือ่เปิดหนา้จอการสรา้งทอ่เป็นครัง้แรก หลังจากซือ้หรอืตัง้คา่ P-touch ใหม ่[การตัง้คา่ทอ่] จะปรากฏขึน้ คณุยัง
สามารถตัง้คา่ Cross-ID ไดท้ีน่ี่

 

H00-SA-N1/K25 K25/H00-SA-N1 H00-SA-N2/K28 K28/H00-SA-N2 H00-SA-N3/L05 L05/H00-SA-N3

H00-SA-N1/K25

K25/H00-SA-N1

H00-SA-N2/K28

K28/H00-SA-N2

H00-SA-N3/L05

L05/H00-SA-N3
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สิง่สําคญั
• หากม ี“/” หลายอนัในหนึง่หนา้ Cross-ID จะถกูนําไปใชก้บั “/” อนัแรก

• หากมสีองบรรทัดในหนึง่หนา้และแตล่ะบรรทัดม ี“/” Cross-ID จะถกูนําไปใชก้บัทัง้สองบรรทัด
 

• คณุสามารถใช ้Cross-ID กบั โหมดซเีรยีล ดทูี ่“การป้อนทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง” ใน หนา้ 24
 

การต ัง้คา่ฉลากยาว 2

เมือ่ใชปุ้่ ม รปูแบบ คณุสามารถตัง้คา่ใหฉ้ลากยาวเทา่ทีต่อ้งการได ้

a กดปุ่ ม รปูแบบ
กลอ่งโตต้อบการตัง้คา่จะปรากฏขึน้

b เลอืก [ฉลากยาว] โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

c ตัง้คา่ฉลากยาวโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK (ตกลง) หรอื Enter

การต ัง้คา่ฉลากยาวตามแตล่ะหนา้ (ทอ่เทา่น ัน้) 2

คณุสามารถตัง้คา่ฉลากยาวทีต่า่งกนัสําหรับแตล่ะหนา้ได ้

เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังหนา้ทีต่อ้งการปรับเปลีย่น โดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้ กดปุ่ ม Shift และ รปูแบบ เพือ่
แสดงกลอ่งโตต้อบการตัง้คา่ เลอืก [ฉลากยาว] และป้อนความยาวทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ (≡ ในกลอ่งโตต้อบ หมายความวา่
คณุกําลังทําการตัง้คา่ฉลากยาวใหห้นา้ทีร่ะบเุพยีงหนา้เดยีว)

สิง่สําคญั
ในกรณีทีต่ัง้คา่ฉลากยาวทีต่า่งกนัใหแ้ตล่ะหนา้ เครือ่งจะแสดงคา่ดงักลา่วเป็น ***** เมือ่กดปุ่ ม รปูแบบ 

ในกรณีทีเ่ปลีย่นแปลงการตัง้คา่ในหนา้จอนี ้โดยใชปุ้่ ม  หรอื  การเปลีย่นแปลงแบบเดยีวกนันีจ้ะถกูนําไปใชก้บัทกุ
หนา้

 

หมายเหตุ
ในกรณีทีเ่พิม่หนา้ใหม ่การตัง้คา่ของหนา้กอ่นหนา้ทีเ่คอรเ์ซอรป์รากฏอยูจ่ะถกูนําไปใชก้บัหนา้ทีเ่พิม่เขา้มา

 

H00-SA-N1/K25
F2/GH2

K25/H00-SA-N1
GH2/F2
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การปรบัรปูแบบการพมิพ์ 2

เมือ่ใชปุ้่ ม รปูแบบ คณุสามารถปรับตําแหน่งการพมิพใ์นแนวนอนได ้

แนวนอน: -30.0 มม. ถงึ +30.0 มม. (เพิม่ขึน้ทลีะ 0.1 มม.)

a กดปุ่ ม รปูแบบ
กลอ่งโตต้อบการตัง้คา่จะปรากฏขึน้

b เลอืก [แนวนอน] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  

c เลอืกตําแหน่งการพมิพท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK (ตกลง) หรอื Enter
 

หมายเหตุ
คณุสามารถปรับตําแหน่งการพมิพใ์นแนวตัง้ไดโ้ดยตัง้คา่ [การปรับรปูแบบการพมิพ]์ ดทูี ่“การปรับการตัง้คา่การพมิพ์
ทอ่” ใน หนา้ 49

 

เคา้โครงรปูแบบอตัโนมตั ิ(ฉลากเทา่น ัน้) 2

การใชแ้มแ่บบ 2

คณุสามารถใชแ้มแ่บบทีใ่หม้า เพือ่จัดทําฉลากโดยเพยีงป้อนขอ้ความหรอืเลอืกรปูแบบ “แมแ่บบ” ทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะ
แสดงรายการอยูใ่นภาคผนวก (ดทูี ่“แมแ่บบ” ใน หนา้ 239)

a เลอืก [รปูแบบอตัโนมัต]ิ ในหนา้จอหลกัโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [รปูแบบ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกหมวดแมแ่บบ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืกแมแ่บบ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e ป้อนขอ้ความหรอืบารโ์คด้ใหแ้ตล่ะชอ่งใสข่อ้ความ หากจําเป็น จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
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f เมือ่เสร็จขัน้ตอน ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter
หากตอ้งการพมิพฉ์ลาก ใหเ้ลอืก [พมิพ]์ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ ดทูี ่“การสรา้งฉลากบารโ์คด้ (เฉพาะฉลาก)” ใน หนา้ 31
• คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่การพมิพต์อ่เนือ่งกบับารโ์คด้และขอ้ความทีป้่อนไวไ้ด ้เมือ่ตอ้งการระบกุารตัง้คา่การพมิพ์
ตอ่เนือ่ง ใหด้ทูี ่“การป้อนทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง” ใน หนา้ 24 (ไมส่ามารถใชง้านโหมดซเีรยีลขัน้สงูได)้

• เมือ่ตอ้งการพมิพฉ์ลาก ใหด้ทูี ่“การพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 54
• หากตอ้งการเรยีกดตูวัอยา่งฉลากกอ่นพมิพ ์ใหเ้ลอืก [พรวีวิ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนา้จอเรยีกดตูัวอยา่ง ดทูี ่“การเรยีกดตูวัอยา่งฉลาก” ใน หนา้ 58

• หากตอ้งการบนัทกึฉลาก ใหเ้ลอืก [บันทกึ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

การใชร้ปูแบบบล็อก 2

คณุสามารถใชร้ปูแบบบล็อกทีต่ดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ เพือ่จดัทําฉลากโดยเพยีงป้อนขอ้ความหรอืเลอืกรปูแบบ “เคา้โครงแบบ
บลอ็ก” ทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะแสดงรายการอยูใ่นภาคผนวก (ดทูี ่“เคา้โครงแบบบล็อก” ใน หนา้ 242)

a เลอืก [รปูแบบอตัโนมัต]ิ ในหนา้จอหลกัโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [รปูแบบบล็อก] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกความกวา้งของเทป โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืกรปูแบบบล็อก โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e ป้อนขอ้ความหรอืบารโ์คด้ใหแ้ตล่ะชอ่งใสข่อ้ความ หากจําเป็น จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

f เมือ่เสร็จขัน้ตอน ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter
หากตอ้งการพมิพฉ์ลาก ใหเ้ลอืก [พมิพ]์ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับารโ์คด้ ดทูี ่“การสรา้งฉลากบารโ์คด้ (เฉพาะฉลาก)” ใน หนา้ 31
• คณุสามารถใชก้ารตัง้คา่การพมิพต์อ่เนือ่งกบับารโ์คด้และขอ้ความทีป้่อนไวไ้ด ้เมือ่ตอ้งการระบกุารตัง้คา่การพมิพ์
ตอ่เนือ่ง ใหด้ทูี ่“การป้อนทอ่หรอืฉลากทีพ่มิพต์อ่เนือ่ง” ใน หนา้ 24 (ไมส่ามารถใชง้านโหมดซเีรยีลขัน้สงูได)้

• เมือ่ตอ้งการพมิพฉ์ลาก ใหด้ทูี ่“การพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 54
• หากตอ้งการเรยีกดตูวัอยา่งฉลากกอ่นพมิพ ์ใหเ้ลอืก [พรวีวิ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนา้จอเรยีกดตูัวอยา่ง ดทูี ่“การเรยีกดตูวัอยา่งฉลาก” ใน หนา้ 58

• เมือ่ตอ้งการบนัทกึฉลาก ใหด้ทูี ่“การจัดเกบ็ทอ่หรอืฉลากในหน่วยความจําไฟล”์ ใน หนา้ 62

ประเภทฉลากสายเคเบลิ 2

คณุสามารถจัดทําฉลากสําหรับสายเคเบลิ Patch Panel และอปุกรณ์อืน่ๆ เมือ่ทํางานไฟฟ้าได ้โดยเลอืกประเภทฉลาก
และตัง้คา่รายการทีจํ่าเป็น

a เลอืก [ฉลากสายเคเบลิ] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกประเภทฉลาก โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

ประเภทฉลากสายเคเบลิทีส่ามารถใชง้านไดม้รีายละเอยีดดังตอ่ไปนี:้

หมายเหตุ
การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตวัหนา
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Faceplate 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชร้ะบเุฟซเพลทไดห้ลากหลาย บล็อกขอ้ความจะจัดระยะไวเ้ทา่ๆ กนับนแตล่ะฉลาก

 ฉลากยาว: 50mm, 10-999 มม.

 # บล็อค: 1, 1-5

 ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)

Cable Wrap 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชพั้นรอบสายเคเบลิหรอืสายไฟ ขอ้ความจะถกูหมนุทวนเข็มนาฬกิา 90° แลว้พมิพ์

 หน่วยวัด: Dia(Ø), ยาว, CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG

 คา่: แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัการตัง้คา่หน่วยวัด

 ซํ้า: เปิด ปิด

หมายเหตุ
เมือ่ใชเ้ทประบชุือ่แบบยดืหยุน่:

• แนะนําใหใ้ชเ้ทปแบบยดืหยุน่สําหรับฉลากแบบ “Cable Wrap”

• ฉลากทีทํ่าจากเทปแบบยดืหยุน่ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใชเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า

• เวลาพันฉลากรอบวตัถทุรงกระบอก เสน้ผา่นศนูยก์ลาง (1) ของวัตถคุวรยาวอยา่งนอ้ย 3 มม.

• สว่นปลายฉลากหรอืธงทีม่าซอ้นกนั (2) ควรมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 5 มม.

หนึง่บล็อก สองบลอ็ก

2

1
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Cable Flag 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชพั้นรอบสายเคเบลิหรอืสายไฟ และปลายทัง้สองขา้งของฉลากประกบกนัเป็นรปูธง ขอ้ความจะ
ถกูพมิพบ์นปลายทัง้สองขา้งของฉลากรปูธง โดยทีป่ลอ่ยใหม้พีืน้ทีว่า่งในสว่นกลางทีพั่นรอบสายเคเบลิ

1 ความยาวธงตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 5 มม.

 รปูแบบ:  (ขอ้ความเหมอืนกนัท ัง้สองดา้น),  (ขอ้ความแตล่ะดา้นแตกตา่งกนั)

 ความยาวธง: 30mm, 10-200 มม.

 Cable Diameter: 6mm, 3-90 มม.

 ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)

หมายเหตุ
• คณุสามารถป้อนบารโ์คด้ไดถ้งึสองบารโ์คด้ เมือ่เลอืก  ในรปูแบบธง

• แนะนําใหใ้ชเ้ทปแบบยดืหยุน่สําหรับฉลากแบบ “Cable Flag”

• ฉลากทีทํ่าจากเทปแบบยดืหยุน่ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใชเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า

แนวนอน แนวตัง้

1 ความยาวของธง
2 เสน้รอบวงของสายเคเบลิ

1

1 2 1 1 2 1
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Patch Panel 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชร้ะบแุผงสายเคเบลิไดห้ลายประเภท

 ความยาว: 15.0mm, 5.0-300.0 มม.

 # บล็อค: 4, 1-99

 ตัวแบง่:  (เครือ่งหมายถกู),  (ขดี),  (เสน้),  (ตัวหนา), 
 (กรอบ),  (ไมม่)ี

 ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)

 กลับดา้น: ปิด เปิด

 ขัน้สงู: ปิด เปิด

ปรับความยาวไดอ้ยา่งอสิระ เมือ่ตัง้คา่ “ขัน้สงู” เป็น “เปิด”

1 ความยาว:

 ไมม่ขีอบ: ปิด เปิด 
ตัง้ขอบขอบฉลากดา้นซา้ยและขวาใหเ้ป็นศนูย์

หมายเหตุ
ไมส่ามารถตัง้คา่ “ขัน้สงู” และ “ไมม่ขีอบ” เป็น “เปิด” พรอ้มกนัได ้

1A-B01 1A-B02 1A-B03

1 1 1
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Punch-Down Block 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชร้ะบปุระเภทของการเชือ่มตอ่ทางไฟฟ้า มักใชใ้นระบบโทรศพัท ์คณุสามารถใสไ่ดส้งูสดุแปด
บรรทัดสําหรับแตล่ะบล็อกในฉลากใบเดยีว

 ความกวา้ง: 200mm, 50-300 มม.

 ประเภท: 4คู,่ 2คู,่ 3คู,่ 5คู,่ วา่ง

 ลําดับ:  (ไมม่)ี,  (แนวนอน),  (แบบแกน)

 คา่เริม่ตน้: ---, 1-99999

หมายเหตุ
• เมือ่เลอืก “วา่ง” ใน “ประเภท” เครือ่งจะตัง้คา่ “ลําดับ” ใหเ้ป็น “ไมม่”ี

• เมือ่เลอืก “ไมม่”ี ใน “ลําดับ” “---” จะปรากฏอยูใ่นสว่น “คา่เริม่ตน้” และคณุไมส่ามารถตัง้คา่นัน้ได ้แตเ่มือ่เลอืก 
“แนวนอน” หรอื “แบบแกน” จะชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่ “คา่เริม่ตน้” ไดต้ัง้แต ่1 ถงึ 99,999

Die-cut Flag 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชพ้มิพล์งบนฉลากธงแบบไดคทัพเิศษเพือ่สรา้งฉลากรปูธงสําหรับสายเคเบลิและสายไฟได ้

ใหใ้ชต้ลับฉลาก FLe สําหรับการใชง้านประเภทนี้

 รปูแบบ:  (ขอ้ความเหมอืนกนัตามทศิทางตา่งๆ ในแตล่ะดา้น) 

 (ขอ้ความเหมอืนกนัในทศิทางเดยีวกนัในแตล่ะดา้น) 

 (ขอ้ความแตกตา่งกนัตามทศิทางตา่งๆ ในแตล่ะดา้น) 

 (ขอ้ความแตกตา่งกนัในทศิทางเดยีวกนัในแตล่ะดา้น)

 ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)
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ฉลากกลบัดา้น 2

ฉลากประเภทนีส้ามารถพมิพพ์รอ้มขอ้ความและสพีืน้หลังแบบกลับดา้นไดโ้ดยไมต่อ้งเปลีย่นตลับเทป นอกจากนี้ 
ยังสามารถจดัทําฉลากทีม่คีวามสงูฉลากเป็นขนาดเล็ก โดยตัง้คา่ [ทศิทาง] เป็น  (แนวตัง้)

 ฉลากยาว: อตัโนมตั,ิ 5-999 มม.

 ทศิทาง:  (แนวนอน),  (แนวตัง้)

หมายเหตุ
• เครือ่งจะตัง้คา่แบบอกัษรและรปูแบบแบบอกัษรเป็น Helsinki และตัวหนาตามลําดบั และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• ไมส่ามารถใชเ้ทปประเภทตอ่ไปนีไ้ด:้

• เทปขนาด 3.5 มม.

• เทปลายฉลุ

• ทอ่แบบหดตัวดว้ยความรอ้น

• ฉลากแบบ Die-cut flag

ON A
-0
1

A
-0
2

A
-0
3

A
-0
4

A
-0
5
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การพมิพท์อ่ 2

ตวัเลอืกการตดัทอ่ 2

ตัวเลอืกการตัดทอ่จะชว่ยใหค้ณุสามารถกําหนดวธิตีดัทอ่ เมือ่พมิพท์อ่ได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปรับทอ่] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [ตัวเลอืกในการตัด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืกการตัง้คา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เครือ่งไมส่ามารถนําการตัง้คา่ใหมไ่ปใชง้านได ้หากไมไ่ดก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• ดตูารางตอ่ไปนีสํ้าหรับรายการของการตัง้คา่ทัง้หมดทีใ่ชไ้ด ้

• หากทอ่ตดิขดัหรอืไมส่ามารถตดัใหข้าดจากกนัได ้ใหใ้ชปุ้่ ม  (ป้อนและตดั) เพือ่ทําการตัดดว้ยตนเองใหท้อ่ขาด
ออกจากกนั กดปุ่ มคา้งไว ้2 ถงึ 10 วนิาทจีนกระทั่งไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) เปลีย่นจากตดิสวา่งเป็นสเีขยีวเป็นสี
เขยีวกะพรบิ จากนัน้ใหป้ลอ่ยปุ่ มดงักลา่ว ทอ่จะถกูตัดเมือ่ปลอ่ยปุ่ ม
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หมายเหตุ
คณุสามารถใชต้ัวปรับการตัดครึง่ทอ่ของ P-touch เพือ่ปรับความลกึของการตัดครึง่ตามตวัเลอืกการตัง้คา่ โดยสามารถ
เลอืกใชต้วัเลอืกใดตัวเลอืกหนึง่จากการตัง้คา่ทัง้สามตัวเลอืกได ้

ปรบัทอ่ 2

การต ัง้คา่รปูแบบพอดอีตัโนมตั ิ 2

เมือ่ตัง้คา่ [ขนาด] ของคณุลักษณะตัวอกัขระเป็น [อตัโนมัต]ิ และตัง้คา่ความยาวทอ่เป็นความยาวตามทีร่ะบ ุคณุก็สามารถ
เลอืกวธิกีารลดขนาดขอ้ความ เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดความยาวทอ่ได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปรับทอ่] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [รปูแบบพอดอีตัโนมัต]ิ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

ตารางตวัเลอืกในการตดั

ตวัเลอืกในการตดั คาํอธบิาย รปูภาพ

No Half Cut ตดัทัง้ทอ่เมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้เทา่นัน้

Half Cut ตดัทอ่ครึง่หนึง่ทีร่ะยะขอบกอ่นพมิพท์อ่แรก และหลังจากพมิพท์อ่
ทีเ่หลอืแตล่ะอนัแลว้ ทอ่ทัง้หมดจะถกูตดัเมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้

Dot พมิพเ์สน้ประทีร่ะยะขอบกอ่นพมิพท์อ่แรก และหลังจากพมิพท์อ่ที่
เหลอืแตล่ะอนัแลว้ ทอ่ทัง้หมดจะถกูตัดเมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้

Line พมิพเ์สน้ทบึทีร่ะยะขอบกอ่นพมิพท์อ่แรก และหลังจากพมิพท์อ่ที่
เหลอืแตล่ะอนัแลว้ ทอ่ทัง้หมดจะถกูตัดเมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้
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d เลอืกรปูแบบ โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

หมายเหตุ
• เมือ่เลอืก [ขนาดอกัษร] เครือ่งจะปรับเปลีย่นขนาดอกัษรทัง้หมดใหพ้อดกีบัทอ่

• เมือ่เลอืก [ความกวา้งอกัษร] เครือ่งกจ็ะลดขนาดความกวา้งของขอ้ความใหเ้ทา่กบัขนาดของการตัง้คา่ [x 1/2] 
(หากตอ้งการลดขนาดลงอกี เพือ่ใหข้อ้ความพอดกีบัความยาวทอ่ทีเ่ลอืกไว ้เครือ่งก็จะปรับเปลีย่นขนาดโดยรวมของ
ขอ้ความ หลงัจากลดความกวา้งของขอ้ความใหเ้ทา่กบัการการตัง้คา่ [x 1/2] แลว้)

e กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• หากตอ้งการตัง้คา่รปูแบบเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ให ้[ขนาดอกัษร] ใหก้ดปุ่ ม เวน้วา่ง

การปรบัการต ัง้คา่การพมิพท์อ่ 2

คณุสามารถระบกุารตัง้คา่อยา่งละเอยีดในการพมิพท์อ่ได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปรับทอ่] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการปรับ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดม้ดีังตอ่ไปนี ้(การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

 ความลกึในการตัด

ปรับความลกึในการตดัครึง่

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

 ความเร็วในการพมิพ์

ความเร็วทีเ่ร็วข ึน้, คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้

หมายเหตุ
• โหมด [คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้] สามารถปรับปรงุผลลพัธก์ารพมิพเ์มือ่ตวัอกัษรทีพ่มิพซ์ดีจาง

• ถา้ใช ้P-touch ในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมู ิ20 °C หรอืตํา่กวา่ ขอแนะนําใหต้ัง้คา่ [ความเร็วในการพมิพ]์ ไปที ่
[คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้]

 ความเขม้ในการพมิพ์

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

 เพิม่แรงในการดงึ

ออ่น, ปกต,ิ แข็ง

 ปรับความยาว

0.0 ถงึ +30.0 มม. (เพิม่ขึน้ทลีะ 0.1 มม.)
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 การปรับรปูแบบการพมิพ์

ปรับตําแหน่งการพมิพใ์นแนวนอนและแนวตัง้

แนวนอน: -30.0 ถงึ +30.0 มม. (เพิม่ขึน้ทลีะ 0.1 มม.)

แนวตัง้: -2.0 ถงึ +1.0 มม. (เพิม่ขึน้ทลีะ 0.5 มม.)

หมายเหตุ
คณุยังสามารถตัง้คา่ตําแหน่งการพมิพใ์นแนวนอนโดยใชปุ้่ ม รปูแบบ ดทูี ่“การปรับรปูแบบการพมิพ”์ ใน หนา้ 40

 ป้อนทอ่

ปรับตําแหน่งทอ่โดยป้อนทอ่ตามจํานวนทีร่ะบุ

เดนิหนา้ ถอยหลัง

 สิน้สดุการตรวจจับ

กลับดา้น: เปิด ปิด

ทอ่ใส: เปิด ปิด

 Full Cut

ปกต,ิ แข็ง

เรยีกดตูวัอยา่งทอ่ 2

คณุสามารถเรยีกดตูัวอยา่งแถวตวัอกัขระทีป้่อนไว ้เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบกอ่นการพมิพไ์ด ้

a กดปุ่ ม พรวีวิ

เมือ่ตอ้งการเลือ่นดภูาพตัวอยา่งไปทางซา้ยหรอืขวา ใหก้ดปุ่ ม  หรอื 
หากตอ้งการเปลีย่นแปลงหนา้เรยีกดตูวัอยา่ง ใหก้ดปุ่ ม  หรอื 

หมายเหตุ
• เครือ่งจะแสดงขอ้ความทัง้หมดเป็นบรรทัดเดยีวในหนา้จอ และเครือ่งหมายยอ้นกลับจะปรากฏขึน้ เพือ่ระบุ
ตําแหน่ง เสน้แบง่บรรทัด เมือ่สัง่พมิพท์อ่ ขอ้ความหลังจากเครือ่งหมายยอ้นกลบัจะพมิพอ์ยูใ่นบรรทัดทีส่อง

• หากตอ้งการกลับไปยังหนา้จอการสรา้งทอ่ ใหก้ดปุ่ ม Esc, OK หรอื Enter

• เมือ่ตอ้งการเลือ่นดภูาพตัวอยา่งไปทางปลายดา้นซา้ยหรอืขวา ใหก้ดปุ่ ม Shift จากนัน้กดปุ่ ม  หรอื 

• หากตอ้งการพมิพท์อ่โดยตรงจากหนา้จอเรยีกดตูวัอยา่ง ใหก้ดปุ่ ม พมิพ ์หรอืเปิดหนา้จอ [พมิพ]์ แลว้เลอืกตัวเลอืก
การพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพท์อ่” ใน หนา้ 51
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การพมิพท์อ่ 2

คณุสามารถพมิพท์อ่ หลังจากเสร็จสิน้การป้อนขอ้ความ และไดเ้ลอืกการตัง้คา่รปูแบบแลว้

สิง่สําคญั
• หา้มดงึทอ่ทีอ่อกจากชอ่งทอ่ออก

• เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หแ้ถบหมกึและทอ่เสยีหาย หา้มสมัผัสปุ่ มใดๆ ในขณะทีข่อ้ความ [กําลงัพมิพ.์.. สําเนา] หรอื 
[ป้อนทอ่... โปรดรอ] ปรากฏขึน้

• หา้มปิดกัน้ชอ่งทอ่ออกในระหวา่งเครือ่งกําลังพมิพห์รอืขณะกําลังป้อนทอ่ การทําเชน่นัน้จะทําใหท้อ่ตดิขดัได ้

• ตอ้งแน่ใจวา่ไดต้รวจสอบวา่มแีถบหมกึและทอ่เหลอือยูเ่พยีงพอทีจ่ะพมิพท์อ่หลายอนัตอ่เนือ่งได ้หากแถบหมกึหรอื
ทอ่เหลอืนอ้ย ใหต้ัง้คา่สําเนาใหม้จํีานวนลดลง พมิพท์อ่ทลีะอนั หรอืเปลีย่นทอ่หรอืแถบหมกึ

การพมิพฉ์ลากเดยีว 2

หากมเีพยีงหนา้เดยีว ใหก้ดปุ่ ม พมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่เริม่พมิพ์

การพมิพท์กุหนา้และหลายสําเนา 2

เมือ่พมิพห์ลายหนา้ คณุก็สามารถพมิพท์กุหนา้ดว้ยจํานวนสําเนาเดยีวกนั หรอืพมิพแ์ตล่ะหนา้ดว้ยจํานวนสําเนาทีแ่ตกตา่ง
กนัได ้

a กดปุ่ ม พมิพ ์จากนัน้เลอืกจํานวนสําเนาใหแ้ตล่ะหนา้ เลอืกหนา้ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้เลอืกจํานวนสําเนา โดย
ใชปุ้่ ม  หรอื  หรอืพมิพห์มายเลขจํานวน โดยใชปุ้่ ม หมายเลข หากคณุกดปุ่ ม  เพือ่เลอืกฟิลดก์ารตัง้คา่ทีอ่ยู่
มมุขวาบนของหนา้จอ เครือ่งจะพมิพห์นา้ทีเ่ลอืกไวเ้ป็นชดุเดยีวกนั ตามจํานวนชดุสําเนาสําหรับแตล่ะหนา้ และคณุ
สามารถเลอืกจํานวนชดุทีจ่ะพมิพไ์ด ้

หมายเหตุ
• หากตอ้งการเปลีย่นแปลงจํานวนสําเนาอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ ม  หรอื  คา้งไว ้

• หากตอ้งการกําหนดใหท้กุหนา้มจํีานวนสําเนาเทา่กนั ใหก้ดปุ่ ม แท็บ ในหนา้การสรา้งทอ่ เพือ่กําหนดจํานวน
สําเนา สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การใชปุ้่ มแท็บ เพือ่ระบจํุานวนชดุการพมิพห์ลายสําเนา (เฉพาะทอ่)” ใน หนา้ 21

b กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่สัง่พมิพ์

หมายเหตุ
• คณุสามารถพมิพจํ์านวนสําเนาไดถ้งึ 99 ชดุในการพมิพเ์พยีงหนา้เดยีว

• ในงานพมิพเ์พยีงหนา้เดยีว คณุสามารถพมิพจํ์านวนสําเนาไดถ้งึ 9999 ชดุ
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การพมิพร์ะยะ 2

เมือ่มฉีลากหลายหนา้ คณุสามารถระบรุะยะของหนา้ทีจ่ะพมิพไ์ด ้

a กดปุ่ ม Shift และ พมิพ์

b เลอืก [หนา้ปัจจบุนั] หรอื [ระยะ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter หากเลอืก [หนา้ปัจจบุนั] ให ้
ไปยังขัน้ตอนที ่d

c ระบหุนา้แรกและหนา้สดุทา้ยโดยใชปุ้่ ม  หรอื  และ OK หรอื Enter จากนัน้เลอืกจํานวนสําเนาโดยใชปุ้่ ม 
 หรอื  หรอืพมิพห์มายเลขจํานวนโดยใชปุ้่ มหมายเลข

หมายเหตุ
เครือ่งจะไมพ่มิพห์นา้วา่ง

d กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่สัง่พมิพ์

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• ตัวเลขทีแ่สดงในหนา้จอในระหวา่งการพมิพห์มายถงึ “จํานวน/จํานวนชดุสําเนา” และปรมิาณแถบหมกึทีเ่หลอือยู่

• การกดปุ่ ม เวน้วา่ง ในขณะกําหนดจํานวนสําเนาจะตัง้คา่ใหมใ่หเ้ป็น 01 (คา่เริม่ตน้)

การพมิพข์อ้มลูทอ่เป็นฉลาก 2

ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้โดยใชห้นา้จอการสรา้งทอ่สามารถถา่ยโอนไปยังหนา้จอการสรา้งฉลาก แลว้พมิพเ์ป็นฉลากได ้

a กดปุ่ ม Shift และ พมิพ์

b เลอืก [พมิพฉ์ลาก] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c ระบหุนา้แรกและหนา้สดุทา้ย จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
หนา้จอการสรา้งฉลากจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
• เครือ่งจะถา่ยโอนหนา้ของทอ่หนึง่หนา้ไปเป็นบล็อกของฉลากหนึง่บล็อก

• คณุสามารถถา่ยโอนหนา้ของขอ้มลูไดถ้งึ 99 หนา้ หากคณุพยายามถา่ยโอนหนา้ของขอ้มลูมากกวา่ 99 หนา้ ขอ้ความ
แสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ หรอืกดปุ่ ม OK เพือ่ดําเนนิการตอ่

• หากขอ้มลูไดรั้บการแกไ้ขอยูใ่นปัจจบุนั โดยใชห้นา้จอการสรา้งฉลาก ขอ้ความ “ขอ้ความทีไ่มถ่กูบนัทกึ จะ
ถกูลบ ตกลง?” จะปรากฏขึน้ กดปุ่ ม Esc เพือ่กลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ หรอืกดปุ่ ม OK เพือ่ดําเนนิการตอ่
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หยดุฟงักช์ ัน่การพมิพไ์วช้ ัว่คราว 2

P-touch เครือ่งนีไ้ดรั้บการตดิตัง้กลไกเครือ่งพมิพไ์วส้องชดุ ไดแ้ก ่กลไกเครือ่งพมิพสํ์าหรับฉลากและกลไกเครือ่งพมิพ์
สําหรับทอ่ หากมกีารใชก้ลไกเครือ่งพมิพช์ดุใดชดุหนึง่พมิพง์านเป็นจํานวนมาก คณุก็สามารถหยดุงานพมิพไ์วช้ัว่คราว 
แลว้สัง่พมิพ ์โดยใชก้ลไกเครือ่งพมิพอ์กีชดุหนึง่ได ้

ตัวอยา่งเชน่ หากกําลงัพมิพท์อ่เป็นจํานวนมาก คณุก็สามารถใชฟั้งกช์ัน่นี ้เพือ่หยดุงานพมิพไ์วช้ัว่คราว แลว้สัง่พมิพฉ์ลาก
อกีสองสามแผน่ได ้

a ในระหวา่งกําลังพมิพท์อ่ ใหก้ดปุ่ ม หยดุช ัว่คราว
หนา้จอหลักจะปรากฏขึน้ หลังจากที ่P-touch พมิพท์อ่ทีก่ําลังพมิพอ์ยูเ่สร็จสิน้ และไดก้ดปุ่ ม หยดุช ัว่คราว แลว้ 

b เลอืก [สรา้งฉลาก] [ฉลากสายเคเบลิ] หรอื [รปูแบบอตัโนมัต]ิ ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้
กดปุ่ ม OK หรอื Enter 

หมายเหตุ
เฉพาะฉลากเทา่นัน้ทีส่ามารถพมิพไ์ด ้เมือ่หยดุการพมิพท์อ่ไวช้ัว่คราว

c แกไ้ขรายการทีจ่ะพมิพ ์โดยใชห้นา้จอทีใ่ชง้าน จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์เพือ่สัง่พมิพร์ายการนัน้

d หลังจากการพมิพฉ์ลากเสร็จสิน้แลว้ ใหก้ดปุ่ ม หนา้หลกั เพือ่กลับไปยังหนา้จอหลัก จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์เพือ่พมิพ์
ตอ่จากทีไ่ดห้ยดุการทํางานไวช้ัว่คราว

หมายเหตุ
• เมือ่มงีานพมิพท์ีห่ยดุชัว่คราวไว ้ขอ้ความ “กดปุ่ ม Print เพือ่พมิพช์ ิน้งานทีถ่กูระงับอยู”่ จะปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก

• หากเลอืกรายการทีไ่มส่ามารถดําเนนิการได ้ในระหวา่งทีม่งีานทีห่ยดุชัว่คราวไว ้ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดก็จะ
ปรากฏขึน้
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การพมิพฉ์ลาก 2

การป้อนเทป 2

สิง่สําคญั
• หลังจากทีใ่สต่ลบัเทป ใหแ้น่ใจวา่เทปออกมา เพือ่ทําใหเ้ทปและแถบหมกึไมห่ยอ่น

• หา้มดงึฉลากในขณะที ่P-touch กําลงัเลือ่นฉลากออกมาจากชอ่งเทปออก การทําเชน่นัน้จะทําใหแ้ถบหมกึ
หลดุออกมาพรอ้มกบัเทป เทปนัน้อาจไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีหลงัจากทีแ่ถบหมกึหลดุออกมา

• หา้มปิดกัน้ชอ่งเทปออกในระหวา่งการพมิพห์รอืขณะทีก่ําลังป้อนเทป การทําเชน่นัน้จะทําใหเ้ทปตดิขดัได ้

ป้อนและตดั 2

ฟังกช์ัน่ป้อนและตัดจะป้อนเทปเปลา่ความยาวประมาณ 22.3 มม. แลว้จงึตัดเทป

a กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั)
[ป้อน และ ตดั?] จะปรากฏในหนา้จอ LCD

b เลอืก [ป้อน และ ตัด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter ขอ้ความ [ป้อนเทป... โปรดรอ] จะปรากฏ
ขึน้ในขณะป้อนเทป จากนัน้เครือ่งก็จะตัดเทป

หมายเหตุ
หากตอ้งการออกหรอืยกเลกิฟังกช์ัน่นี ้ใหก้ดปุ่ ม Esc

ป้อนอยา่งเดยีว 2

ฟังกช์ัน่นีจ้ะเลือ่นเทปออกมาประมาณ 22.3 มม. ทําใหเ้ทปเปลา่ยืน่ออกมาจากตลับเทป แนะนําใหใ้ชฟั้งกช์ัน่นีเ้มือ่ใชเ้ทป
ผา้ ซึง่ควรใชก้รรไกรตัด

a กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั)
[ป้อน และ ตดั?] จะปรากฏในหนา้จอ LCD

b เลอืก [ป้อนอยา่งเดยีว] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter ขอ้ความ [ป้อนเทป... โปรดรอ] 
จะปรากฏขึน้ในขณะป้อนเทป

หมายเหตุ
หากตอ้งการออกหรอืยกเลกิฟังกช์ัน่นี ้ใหก้ดปุ่ ม Esc
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ตวัเลอืกการตดัเทป 2

ตัวเลอืกการตัดเทปจะชว่ยใหค้ณุสามารถกําหนดวธิป้ีอนและตดัเทป เมือ่พมิพฉ์ลากได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปรับฉลาก] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [ตัวเลอืกในการตัด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืกการตัง้คา่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เครือ่งไมส่ามารถนําการตัง้คา่ใหมไ่ปใชง้านได ้หากไมไ่ดก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• ดตูารางตอ่ไปนีสํ้าหรับรายการของการตัง้คา่ทัง้หมดทีใ่ชไ้ด ้

• เมือ่พมิพห์ลายสําเนาของฉลากทีแ่ตกตา่งกนัคณุสามารถเลอืกการพมิพต์อ่เนือ่งเพือ่ลดพืน้ทีว่า่งระหวา่งฉลากได ้การ
พมิพต์อ่เนือ่งจะใชสํ้าหรับตัวเลอืกการตัดหมายเลข 5-8 (ดทูี ่“ตารางตัวเลอืกในการตัด” ตอ่ไปนี)้

• เมือ่ใชก้ารพมิพต์อ่เนือ่ง ใหก้ดปุ่ ม  (ป้อนและตัด) หลังจากพมิพฉ์ลากแผน่สดุทา้ยแลว้

ตารางตวัเลอืกในการตดั

หมายเลขตวัเลอืก
ในการตดั

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ

1 ไมม่ี มี ไมม่ี

2 มี มี ไมม่ี

3 ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC
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1 หากกําลังใชต้ลับฉลาก FLe ใหต้ัง้คา่ตัวเลอืกในการตัดนีจ้ากคอมพวิเตอร ์โดยใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์คณุไมส่ามารถตัง้คา่ตัวเลอืกเหลา่นีโ้ดยใชแ้ป้นพมิพไ์ด ้

4 มี ไมม่ี ไมม่ี

5 ไมม่ี มี มี

6 มี มี มี

7 ไมม่ี ไมม่ี มี

8 มี ไมม่ี มี

9 เทปแบบพเิศษ

(ฉลาก FLe) 1 ไมม่ี ― ―

(ฉลาก FLe) 1 มี ― ―

ตารางตวัเลอืกในการตดั

หมายเลขตวัเลอืก
ในการตดั

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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ปรบัฉลาก 2

การปรบัความยาวฉลาก 2

เมือ่ตลับเทปใกลจ้ะหมด ความยาวทีพ่มิพก์็อาจถกูตอ้งนอ้ยลง

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปรับฉลาก] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [ปรับความยาว] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d ตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
เครือ่งจะปรับความยาวฉลากทัง้หมดประมาณ 1% ไปหนึง่ระดับ

การต ัง้คา่รปูแบบพอดอีตัโนมตั ิ 2

เมือ่ตัง้คา่ [ขนาด] ของคณุลักษณะตวัอกัขระเป็น [อตัโนมัต]ิ และตัง้คา่ความยาวฉลากเป็นความยาวตามทีร่ะบ ุคณุก็
สามารถเลอืกวธิกีารลดขนาดขอ้ความ เพือ่ใหพ้อดกีบัขนาดความยาวฉลากได ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปรับฉลาก] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [รปูแบบพอดอีตัโนมัต]ิ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืกรปูแบบ โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

หมายเหตุ
• เมือ่เลอืก [ขนาดอกัษร] เครือ่งจะปรับเปลีย่นขนาดอกัษรทัง้หมดใหพ้อดกีบัฉลาก

• เมือ่เลอืก [ความกวา้งอกัษร] เครือ่งกจ็ะลดขนาดความกวา้งของขอ้ความใหเ้ทา่กบัขนาดของการตัง้คา่ [x 1/2] 
(หากตอ้งการลดขนาดลงอกี เพือ่ใหข้อ้ความพอดกีบัความยาวฉลากทีเ่ลอืกไว ้เครือ่งก็จะปรับเปลีย่นขนาดโดยรวม
ของขอ้ความ หลังจากลดความกวา้งของขอ้ความใหเ้ทา่กบัการการตัง้คา่ [x 1/2] แลว้)

e กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• หากตอ้งการตัง้คา่รปูแบบเป็นการตัง้คา่เริม่ตน้ให ้[ขนาดอกัษร] ใหก้ดปุ่ ม เวน้วา่ง
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การเรยีกดตูวัอยา่งฉลาก 2

คณุสามารถเรยีกดตูัวอยา่งหนา้ปัจจบุนัและตรวจสอบรปูแบบกอ่นการพมิพไ์ด ้

กดปุ่ ม พรวีวิ

เครือ่งจะแสดงภาพของฉลากอยูใ่นหนา้จอ

1 แสดงตาํแหนง่ของสว่นของฉลากทีแ่สดงอยูใ่นปจัจบุนั โดยใชแ้ถบ
2 แสดงขอ้ความทีต่รวจพบสําหรบัตลบัเทปทีต่ดิต ัง้อยูใ่นเครือ่ง บรรทดัแรกคอืสขีองตวัอกัขระ และ
บรรทดัทีส่องคอืสขีองเทป

3 กดปุ่ มพรวีวิ เพือ่เพิม่หรอืลดกําลงัขยายของภาพตวัอยา่ง
4 แสดงความกวา้งของตลบัเทปทีต่ดิต ัง้อยูใ่นเครือ่ง และความยาวฉลากดงัตอ่ไปนี:้ 
ความกวา้งเทป x ความยาวฉลาก

กดปุ่ ม , ,  หรอื  เพือ่เลือ่นดภูาพตัวอยา่ง

กดปุ่ ม พรวีวิ เพือ่เปลีย่นแปลงกําลงัขยายของภาพตัวอยา่ง

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังหนา้จอการสรา้งฉลาก ใหก้ดปุ่ ม Esc, OK หรอื Enter

• เมือ่ตอ้งการเลือ่นดภูาพตัวอยา่งไปทางปลายดา้นซา้ยหรอืขวา ใหก้ดปุ่ ม Shift จากนัน้กดปุ่ ม  หรอื 

• หากตอ้งการพมิพฉ์ลากโดยตรงจากหนา้จอเรยีกดตูวัอยา่ง ใหก้ดปุ่ ม พมิพ ์หรอืเปิดหนา้จอ [พมิพ]์ และเลอืกตวัเลอืก
การพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพฉ์ลาก” ใน หนา้ 59

• ภาพตวัอยา่งของฉลากจะสรา้งรปูภาพของฉลาก และอาจจะแตกตา่งจากฉลากจรงิ เมือ่พมิพอ์อกมา

• เครือ่งไมส่ามารถตรวจพบสตีัวอกัขระและสเีทปสําหรับตลับเทปบางประเภทได ้

2

1

3
4
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การพมิพฉ์ลาก 2

เครือ่งสามารถพมิพฉ์ลากได ้เมือ่ทําการป้อนขอ้ความและจัดรปูแบบเรยีบรอ้ยแลว้

สิง่สําคญั
• หา้มดงึฉลากในขณะทีเ่ครือ่งกําลงัเลือ่นฉลากออกมาจากชอ่งเทปออก การทําเชน่นัน้จะทําใหแ้ถบหมกึหลดุ
ออกมาพรอ้มกบัเทป เทปนัน้อาจไมส่ามารถใชง้านไดอ้กีหลงัจากทีแ่ถบหมกึหลดุออกมา

• เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ทปเสยีหาย หา้มสมัผัสปุ่ มใดๆ ในขณะทีข่อ้ความ [กําลังพมิพ.์.. สําเนา] หรอื [กําลงัป้อน
เทป... โปรดรอ] ปรากฏขึน้

• หา้มปิดกัน้ชอ่งเทปออกในระหวา่งการพมิพห์รอืขณะทีก่ําลังป้อนเทป การทําเชน่นัน้จะทําใหเ้ทปตดิขดัได ้

• ตอ้งแน่ใจวา่ไดต้รวจสอบวา่มเีทปเหลอือยูเ่พยีงพอทีจ่ะพมิพฉ์ลากหลายแผน่ตอ่เนือ่งได ้หากเทปเหลอืนอ้ย ใหต้ัง้คา่
สําเนาใหน้อ้ยลงหรอืใหพ้มิพฉ์ลากทลีะแผน่ หรอืเปลีย่นตลับเทป

• หากเทปปรากฏเป็นแถบดําสลับแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นสว่นปลายของตลับเทป หากเหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้ในระหวา่งพมิพ ์
ใหก้ดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไว ้เพือ่ปิดเครือ่ง P-touch การพยายามพมิพโ์ดยทีไ่มม่ตีลับเทปอาจทําให ้P-touch เสยี
หายได ้

การพมิพฉ์ลากเดยีว 2

กดปุ่ ม พมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่เริม่พมิพ์

การพมิพห์ลายสําเนา 2

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่นี ้คณุก็สามารถพมิพสํ์าเนาฉลากแบบเดยีวกนัไดถ้งึ 99 ชดุ

a กดปุ่ ม พมิพ ์จากนัน้เลอืกจํานวนสําเนา โดยใชปุ้่ ม  หรอื  หรอืพมิพห์มายเลขจํานวน โดยใชปุ้่ มหมายเลข

หมายเหตุ
กดปุ่ ม  หรอื  คา้งไว ้เพือ่เปลีย่นแปลงจํานวนสําเนาอยา่งรวดเร็ว

b กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่สัง่พมิพ์
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2

การพมิพร์ะยะ 2

เมือ่มฉีลากหลายหนา้ คณุสามารถระบรุะยะของหนา้ทีจ่ะพมิพไ์ด ้

a กดปุ่ ม Shift และ พมิพ์

b เลอืก [หนา้ปัจจบุนั] หรอื [ระยะ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter หากเลอืก [หนา้ปัจจบุนั] 
ใหไ้ปยังขัน้ตอนที ่d

c เมือ่ใชปุ้่ ม , ,  หรอื  ใหร้ะบหุนา้แรกและหนา้สดุทา้ย จากนัน้เลอืกจํานวนสําเนา

หมายเหตุ
เครือ่งจะไมพ่มิพห์นา้วา่ง

d กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่สัง่พมิพ์

หมายเหตุ
• หากตอ้งการทกุหนา้ ใหก้ดปุ่ ม พมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่สัง่พมิพท์กุหนา้โดยไมร่ะบรุะยะ

• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• ตัวเลขทีแ่สดงบนหนา้จอในระหวา่งการพมิพแ์สดง “ตัง้การนับ/จํานวนแผน่”

• การกดปุ่ ม เวน้วา่ง ในขณะกําหนดจํานวนสําเนาจะตัง้คา่ใหมใ่หเ้ป็น 01 (คา่เริม่ตน้)

การพมิพแ์บบกลบัดา้น 2

ใชเ้ทปใส เพือ่ใหส้ามารถอา่นฉลากไดอ้ยา่งถกูตอ้งจากดา้นตรงขา้ม เมือ่ตดิลงบนกระจก หนา้ตา่งหรอืพืน้ผวิโปรงใสอืน่ๆ

a กดปุ่ ม Shift และ พมิพ์

b เลอืก [Mirror-print หนา้ปัจจบุัน] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c กดปุ่ ม พมิพ ์หรอื OK เพือ่สัง่พมิพ์
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หยดุฟงักช์ ัน่การพมิพไ์วช้ ัว่คราว 2

P-touch เครือ่งนีไ้ดรั้บการตดิตัง้กลไกเครือ่งพมิพไ์วส้องชดุ ไดแ้ก ่กลไกเครือ่งพมิพสํ์าหรับฉลากและกลไกเครือ่งพมิพ์
สําหรับทอ่ หากมกีารใชก้ลไกเครือ่งพมิพช์ดุใดชดุหนึง่พมิพง์านเป็นจํานวนมาก คณุก็สามารถหยดุงานพมิพไ์วช้ัว่คราว 
แลว้สัง่พมิพ ์โดยใชก้ลไกเครือ่งพมิพอ์กีชดุหนึง่ได ้

ตัวอยา่งเชน่ หากกําลงัพมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมาก คณุก็สามารถใชฟั้งกช์ัน่นี ้เพือ่หยดุงานพมิพไ์วช้ัว่คราว แลว้สัง่พมิพท์อ่
อกีสองสามอนัได ้

a ในระหวา่งกําลังพมิพฉ์ลาก ใหก้ดปุ่ ม หยดุช ัว่คราว
หนา้จอหลักจะปรากฏขึน้ หลังจากที ่P-touch พมิพฉ์ลากทีก่ําลงัพมิพอ์ยูเ่สร็จสิน้ และไดก้ดปุ่ ม หยดุช ัว่คราว แลว้ 

b เลอืก [สรา้งทอ่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 

หมายเหตุ
เฉพาะทอ่เทา่นัน้ทีส่ามารถพมิพไ์ด ้เมือ่หยดุการพมิพฉ์ลากไวช้ัว่คราว

c แกไ้ขทอ่ทีจ่ะพมิพ ์โดยใชห้นา้จอการสรา้งทอ่ จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์เพือ่สัง่พมิพท์อ่

d หลังจากการพมิพท์อ่เสร็จสิน้แลว้ ใหก้ดปุ่ ม หนา้หลกั เพือ่กลับไปยังหนา้จอหลัก จากนัน้กดปุ่ ม พมิพ ์เพือ่พมิพต์อ่
จากทีไ่ดห้ยดุการทํางานไวช้ัว่คราว

หมายเหตุ
• เมือ่มงีานพมิพท์ีห่ยดุชัว่คราวไว ้ขอ้ความ “กดปุ่ ม Print เพือ่พมิพช์ ิน้งานทีถ่กูระงับอยู”่ จะปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก

• หากเลอืกรายการทีไ่มส่ามารถดําเนนิการได ้ในระหวา่งทีม่งีานทีห่ยดุชัว่คราวไว ้ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดก็จะ
ปรากฏขึน้
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2

การใชห้นว่ยความจาํไฟล์ 2

คณุสามารถจัดเกบ็ไฟลท์ีค่ณุใชทํ้าทอ่หรอืฉลากบอ่ยทีส่ดุไวใ้นหน่วยความจําไดถ้งึ 99 ไฟล ์ทอ่แตล่ะอนัหรอืฉลากแตล่ะ
แผน่จะไดรั้บการจดัเก็บขอ้มลูไวเ้ป็นไฟล ์เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถเรยีกคนืขอ้มลูทอ่หรอืฉลากไดอ้ยา่งรวดเร็ว เมือ่ตอ้งการ
ใชง้านอกีครัง้

หมายเหตุ
• เมือ่ไฟลห์น่วยความจําเต็ม การบนัทกึไฟลใ์นแตล่ะครัง้จะตอ้งบันทกึทับไฟลท์ีไ่ดจ้ดัเก็บไว ้

• คณุสามารถเรยีกดพูืน้ทีว่า่งทีม่ี 1 ในไฟลห์น่วยความจํา โดยใชข้ัน้ตอนดังตอ่ไปนี:้ 
เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
เลอืก [การใชง้าน] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
เลอืก [ขอ้มลูตน้ฉบับ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
1 เนือ่งจากขนาดไฟลอ์าจแตกตา่งกนัไปตามตัวอกัษรทีป้่อนและประเภทขอ้มลู คณุอาจไมส่ามารถจัดเก็บไฟลไ์ดแ้มเ้มือ่พืน้ทีว่า่งทีม่ซี ึง่ปรากฏใน 

[สามารถใชไ้ด ้: XXXXXตัว] แสดงวา่มพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอ

การจดัเก็บทอ่หรอืฉลากในหนว่ยความจําไฟล์ 2

a หลังจากป้อนขอ้ความและกําหนดรปูแบบใหท้อ่หรอืฉลากแลว้ ใหก้ดปุ่ ม บนัทกึ

b เลอืกหมายเลขไฟล ์โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• เมือ่มไีฟลท์ีจ่ัดเก็บไวสํ้าหรับหมายทีเ่ลอืกแลว้ เครือ่งจะบันทกึทับไฟลท์ีค่ณุกําลังบันทกึลงในไฟลเ์กา่

• หากตอ้งการแสดงรปูแบบสําหรับหมายเลขไฟลท์ีเ่ลอืกไว ้ใหก้ดปุ่ ม พรวีวิ

c ป้อนชือ่ไฟล ์จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
เครือ่งจะบนัทกึไฟล ์แลว้หนา้จอจะเปลีย่นกลับไปยังหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้จอการสรา้งฉลาก

หมายเหตุ
หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc
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2

การเปิด/การพมิพไ์ฟลข์องทอ่หรอืฉลากทีจ่ดัเก็บไว้ 2

a เลอืก [ไฟล]์ ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกไฟล ์โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [เปิด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เครือ่งจะแสดงไฟลใ์นหนา้จอการสรา้งทอ่หรอืหนา้
จอการสรา้งฉลาก

d กดปุ่ ม พมิพ ์เพือ่สัง่พมิพ์

หมายเหตุ
หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

การลบไฟลข์องทอ่หรอืฉลากทีจ่ดัเก็บไว้ 2

สิง่สําคญั
เมือ่ตอ้งการลบทอ่หรอืฉลากทีจ่ัดทําโดยใชแ้มแ่บบจากการถา่ยโอน ใหด้ทูี ่“การลบขอ้มลูทีถ่า่ยโอน” ใน หนา้ 76

a เลอืก [ไฟล]์ ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกไฟล ์โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากตอ้งการแสดงรปูแบบสําหรับไฟลท์ีเ่ลอืกไว ้ใหก้ดปุ่ ม พรวีวิ

• ในตอนนี ้คณุยังสามารถลบโดยกดปุ่ ม ลบ ไดด้ว้ยเชน่กนั

c เลอืก [ลบ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ขอ้ความ [ลบ?] จะปรากฏขึน้

d กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ลบไฟล์

หมายเหตุ
หากตอ้งการยกเลกิการลบไฟล ์และกลบัไปยังหนา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc
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2

การบนัทกึโปรแกรม 2

คณุสามารถบันทกึขอ้มลูสญัลักษณ์ ฐานขอ้มลูและรายการทีใ่ชง้านบอ่ยๆ รายการอืน่ได ้

คณุลักษณะนีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถเรยีกคนืโปรแกรมทีบ่ันทกึไวไ้ด ้โดยกดปุ่ ม โปรแกรม

หมายเหตุ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับนัทกึการปรับแตง่ฟังกช์ัน่ ใหด้ทูี ่[คาํถามทีพ่บบอ่ย และการแกป้ญัหาเบือ้งตน้] จาก 
Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com 

การบนัทกึโปรแกรมใหม่ 2

a เลอืก [บนัทกึการปรับแตง่ฟังกช์ัน่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 

b เลอืก [---] (ยังไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลู) โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 

c เลอืกหมวดรายการ (สญัลักษณ์ สญัลักษณ์จากการถา่ยโอน ฐานขอ้มลู แมแ่บบจากการถา่ยโอน หรอืไฟล)์ ซึง่ตอ้ง
การบันทกึขอ้มลู โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืกรายการทีต่อ้งการบันทกึขอ้มลู จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e ป้อนชือ่โปรแกรม จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
การบันทกึขอ้มลูเสร็จเรยีบรอ้ย

หมายเหตุ
• คณุยังสามารถเปลีย่นชือ่โปรแกรมทีบ่ันทกึไวใ้นภายหลังได ้

• คณุสามารถบนัทกึโปรแกรมไดถ้งึ 10 โปรแกรม หากบนัทกึโปรแกรม 10 โปรแกรมไวแ้ลว้ คณุตอ้งลบโปรแกรมใด
โปรแกรมหนึง่ กอ่นบนัทกึโปรแกรมใหม่

• หากเรยีกคนืโปรแกรมทีบ่นัทกึไวแ้ละดําเนนิการเปลีย่นแปลง คณุจะไมส่ามารถบนัทกึโปรแกรมทีไ่ดรั้บการแกไ้ข โดย
บันทกึทับโปรแกรมกอ่นหนา้ได ้คณุตอ้งบันทกึโปรแกรมทีไ่ดรั้บการแกไ้ขเป็นโปรแกรมใหม ่ลบโปรแกรมทีไ่มจํ่าเป็น

การเรยีกคนืและการใชโ้ปรแกรมทีบ่นัทกึไว้ 2

a กดปุ่ ม ต ัง้โปรแกรม เมือ่หนา้จอหลัก หรอืหนา้จอการแสดงทอ่หรอืหนา้จอการแสดงฉลากปรากฏขึน้

b เลอืกโปรแกรม โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• คณุยังสามารถเรยีกคนืโปรแกรมไดโ้ดยพมิพห์มายเลขโปรแกรม โดยใชปุ้่ มหมายเลขได ้

• นอกจากนี ้ยังสามารถเรยีกคนืโปรแกรมไดโ้ดยเลอืก [บันทกึการปรับแตง่ฟังกช์ัน่] ในหนา้จอหลกัไดด้ว้ยเชน่กนั

http://support.brother.com
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2

การลบโปรแกรม 2

a เลอืก [บนัทกึการปรับแตง่ฟังกช์ัน่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกโปรแกรม โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [ลบ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ขอ้ความ [ลบ?] จะปรากฏขึน้

d กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
คณุยังสามารถเรยีกคนืโปรแกรมไดโ้ดยดําเนนิการดงัตอ่ไปนี:้

• การพมิพห์มายเลขโปรแกรม โดยใชปุ้่ มหมายเลข

• การเลอืก [บนัทกึการปรับแตง่ฟังกช์ัน่] ในหนา้จอหลัก
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3

3

คณุสามารถใชแ้มแ่บบ ฐานขอ้มลู หรอืสญัลักษณ์ทีถ่า่ยโอนจากคอมพวิเตอรเ์พือ่พมิพฉ์ลากได ้

การถา่ยโอนขอ้มลูจากคอมพวิเตอร์ 3

คณุสามารถใช ้P-touch Transfer Manager หรอืฟังกช์ัน่ถา่ยโอนของ Cable Label Tool เพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูจาก
คอมพวิเตอรไ์ปยัง P-touch

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“วธิใีช ้P-touch Transfer Manager” ใน หนา้ 147 หรอื “การถา่ยโอนแมแ่บบจาก Cable Label 
Tool ไปยัง P-touch” ใน หนา้ 142

ถา่ยโอนสญัลกัษณ์ 3

วธิป้ีอนการถา่ยโอนสญัลักษณ์ ดทูี ่“การป้อนสญัลกัษณ์” ใน หนา้ 22

การพมิพแ์มแ่บบทีถ่า่ยโอน 3

คณุสามารถถา่ยโอนรปูแบบฉลากทีส่รา้งดว้ย P-touch Editor (ไฟล ์*.lbx) ไปยัง P-touch แลว้ใชเ้ป็นแมแ่บบสําหรับ
พมิพฉ์ลากได ้เพือ่แกไ้ขหรอืพมิพแ์มแ่บบ ใหพ้มิพข์อ้ความใหมโ่ดยตรงหรอืใชข้อ้ความจากฐานขอ้มลู

สิง่สําคญั
กอ่นแกไ้ขแมแ่บบ ใหถ้า่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch

เมือ่ไมม่วีตัถใุนแมแ่บบใหแ้กไ้ข 3

a เลอืก [ถา่ยโอนรปูแบบฉลาก] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กด OK หรอื Enter

หมายเหตุ
ชือ่และจํานวนการถา่ยโอนรปูแบบฉลากทีส่ามารถเลอืกไดจ้ะปรากฏขึ้น่ และตวัอยา่งของแมแ่บบทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

b เลอืกแมแ่บบทีต่อ้งการใชโ้ดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ

เมือ่แมแ่บบไดเ้ชือ่มโยงเขา้กบัฐานขอ้มลูแลว้ ไอคอน  จะปรากฏขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ

c เลอืก [พมิพ]์ หรอื [พมิพจ์ากฐานขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เพือ่เริม่พมิพ์

หมายเหตุ
เมือ่ตอ้งการเลอืกชว่งจากฐานขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ใหทํ้าตามขัน้ตอน c-e ใน “เมือ่แมแ่บบเชือ่มโยงกบัฐาน
ขอ้มลูและจะไมแ่กไ้ข”

การใชข้อ้มลู ทีถ่า่ย โอนไปยงั P-touch 3
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3

เมือ่มวีตัถใุนแมแ่บบใหแ้กไ้ข 3

สามารถแกไ้ขแมแ่บบชัว่คราวได ้หากจําเป็น แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะไมส่ามารถบันทกึแมแ่บบดังกลา่วไดห้ลังจากทีเ่ปลีย่น
แปลง

เมือ่แมแ่บบไมเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู ในการพมิพฉ์ลาก คณุจะตอ้งเลอืกแมแ่บบฉลากกอ่น แลว้พมิพข์อ้ความลงในชอ่ง
สําหรับพมิพข์อ้ความแตล่ะชอ่ง

เมือ่แมแ่บบเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู คณุสามารถพมิพบ์ันทกึรายการเดยีวหรอืชว่งของบนัทกึในฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงกบั
แมแ่บบได ้

สิง่สําคญั
คณุไมส่ามารถเพิม่หรอืลบเสน้แบง่บรรทัดได ้

a เลอืก [ถา่ยโอนรปูแบบฉลาก] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกแมแ่บบโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ

เมือ่แมแ่บบไดเ้ชือ่มโยงเขา้กบัฐานขอ้มลูแลว้ ไอคอน  จะปรากฏขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ

c เลอืก [แกไ้ขฉลากโดยไมม่กีารบันทกึ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
วัตถทุีส่ามารถแกไ้ขไดจ้ะปรากฏขึน้

d เลอืกวตัถทุีจ่ะแกไ้ขโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

 เมือ่แมแ่บบไมเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู

เนือ้หาของวัตถทุีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ แกไ้ขวัตถ ุจากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

 เมือ่แมแ่บบเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู

บันทกึแรกของฐานขอ้มลูจะปรากฏขึน้ แกไ้ขวัตถ ุจากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e เมือ่ทําเสร็จแลว้ กดปุ่ ม Esc

f เลอืกเมนูโดยใชปุ้่ ม  หรอื  เพือ่เริม่พมิพ์

 เมือ่แมแ่บบไมเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู

เลอืก [พมิพ]์ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เพือ่เริม่พมิพ์

 เมือ่แมแ่บบเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู

เลอืก [พมิพจ์ากฐานขอ้มลู] หรอื [พมิพฉ์ลากทีม่แีกไ้ข] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  เพือ่เริม่พมิพ์
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หมายเหตุ
• เมือ่ทําการแกไ้ขแมแ่บบทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู:

• เมือ่แกไ้ขวัตถทุีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู เลอืก [พมิพจ์ากฐานขอ้มลู] เพือ่พมิพ์

• เมือ่แกไ้ขวัตถทุีเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลู เนือ้หาทีไ่ดรั้บการแกไ้ขจะถกูลบหากคณุเลอืก [พมิพจ์ากฐานขอ้มลู] 
ดงันัน้ ใหพ้มิพแ์มแ่บบโดยเลอืกเพยีงแค ่[พมิพฉ์ลากทีม่แีกไ้ข] โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

• เมือ่ตอ้งการเลอืกชว่งจากฐานขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ใหทํ้าตามขัน้ตอน c-e ใน “เมือ่แมแ่บบเชือ่มโยงกบัฐาน
ขอ้มลูและจะไมแ่กไ้ข”

• วธิกีารแกไ้ขฐานขอ้มลู ดทูี ่“การแกไ้ขฐานขอ้มลู” ใน หนา้ 73

เมือ่แมแ่บบเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูและจะไมแ่กไ้ข 3

a เลอืก [ถา่ยโอนรปูแบบฉลาก] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กด OK หรอื Enter

b เลอืกแมแ่บบโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ

เมือ่แมแ่บบไดเ้ชือ่มโยงเขา้กบัฐานขอ้มลูแลว้ ไอคอน  จะปรากฏขึน้ทีม่มุบนขวาของหนา้จอ

c เลอืก [พมิพจ์ากฐานขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ระบบจะแสดงเนือ้หาของฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงกบัแมแ่บบ

d เลอืกบนัทกึแรกในชว่งทีค่ณุตอ้งการพมิพโ์ดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e เลอืกบนัทกึสดุทา้ยในชว่งทีค่ณุตอ้งการพมิพโ์ดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่เริม่
พมิพ์
เมือ่ตัง้คา่ชว่งแลว้ บนัทกึทีเ่ลอืกจะถกูเนน้สี

หมายเหตุ
หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc



การใชข้อ้มลู ทีถ่า่ย โอนไปยัง P-touch 

69

3

การใชข้อ้มลูฐานขอ้มลูทีถ่า่ยโอน 3

คณุสามารถถา่ยโอนฐานขอ้มลูทีแ่ปลงเป็นไฟล ์*.csv ไปยัง P-touch ได ้

ขอ้มลูของฐานขอ้มลูทีถ่า่ยโอนไปโดยไมม่แีมแ่บบสามารถนําเขา้ไปยังฉลากแตล่ะประเภทไดย้กเวน้เคา้โครงรปูแบบ
อตัโนมัตแิละถา่ยโอนรปูแบบฉลาก ขอ้มลูฐานขอ้มลูทีนํ่าเขา้นีเ้ป็นไปตามจํานวนบล็อคและหนา้ทีต่ัง้ไวสํ้าหรับฉลาก
แตล่ะประเภท

สิง่สําคญั
• กอ่นใชฐ้านขอ้มลู ใหถ้า่ยโอนฐานขอ้มลูไปยัง P-touch

• หากฐานขอ้มลูและแมแ่บบมกีารเชือ่มโยงกนัและถา่ยโอนพรอ้มกนั ฐานขอ้มลูจะสามารถใชไ้ดแ้คแ่มแ่บบนัน้

หมายเหตุ
• หากชว่งฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกกวา้งกวา่จํานวนบลอ็คและหนา้ทีต่ัง้ไว ้ระบบจะนําเขา้ขอ้มลูจนถงึจํานวนสงูสดุของบล็อค
และหนา้

• หากจํานวนบล็อคและหนา้ทีต่ัง้ไวก้วา้งกวา่ชว่งฐานขอ้มลูทีเ่ลอืก ระบบจะเสร็จสิน้การทํางานเมือ่นําเขา้ฐานขอ้มลูที่
ลดลงแลว้ ระบบจะไมพ่มิพบ์ล็อคและหนา้ทีเ่หลอื

a กดปุ่ ม แทรก เลอืก [ฐานขอ้มลุ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกฐานขอ้มลูทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
บันทกึแรกของฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
• หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงบนัทกึภายในเวลาทีก่ําหนดในขณะทีร่ะบบแสดงฐานขอ้มลู ระบบจะแสดงเนือ้หาของบนัทกึ
ไวด้า้นลา่งของหนา้จอ แตอ่ยา่งไรก็ตาม เนือ้หาของบนัทกึจะไมแ่สดงหากบันทกึมตีวัอกัษรหนึง่ไบตไ์มถ่งึ 11 ตัว

• เมือ่กดปุ่ ม พรวีวิ คณุสมบัตขิองบันทกึจะปรากฏขึน้

• เมือ่ตัง้ชว่งขอ้มลู จะไมส่ามารถเลอืกบรรทัด “ชือ่ฟิลด”์ (บรรทัดแรกของขอ้มลู) ได ้
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c เลอืกบนัทกึแรกในชว่งทีค่ณุตอ้งการแทรก จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
บันทกึทีเ่ลอืกจะถกูเนน้สี

d เลอืกบนัทกึสดุทา้ยในชว่งทีค่ณุตอ้งการแทรก จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ชว่งทีเ่ลอืกจะถกูเนน้สี

เนือ้หาของฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้
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การคน้หาฐานขอ้มลู 3

ในระหวา่งการเลอืกบนัทกึฐานขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นแมแ่บบหรอืทีจ่ะเพิม่ลงในฉลาก คณุสามารถคน้หาบนัทกึทีม่ตีัวอกัษรที่
กําหนด หรอืหมายเลขทีก่ําหนดได ้

ระบบจะเริม่คน้หาไปทางขวาหลังพบสตรงิแรกทีต่รงกนั จากนัน้ ระบบจะคน้หาบันทกึฐานขอ้มลูในทศิทางเดยีวกบัลําดับ
การนําเขา้สําหรับประเภทฉลาก ระบบจะคน้หาบรรทัด “ชือ่ฟิลด”์ ดว้ย

ตัวอกัษรทีส่ามารถคน้หาไดร้วมถงึ อกัษรตัวใหญแ่ละตัวเล็ก ตัวเลข และสญัลักษณ์ดา้นบนทีอ่ยูบ่นคยี์

a กดปุ่ ม แทรก เลอืก [ฐานขอ้มลุ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกฐานขอ้มลูทีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
บันทกึแรกของฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

c พมิพอ์กัษรตวัแรก (เชน่ “B”) ทีค่ณุตอ้งการคน้หา
ตวัอยา่ง: หากคณุพมิพ ์“B” ระบบจะคน้หาจากฟิลดแ์รกสําหรับสตรงิทีม่ตีวัอกัษร “B”

หากพบสตรงิทีม่ตีัวอกัษร “B” เคอรเ์ซอรจ์ะเคลือ่นไปทีข่อ้มลูนัน้ และ “B” จะถกูเนน้ส ีนอกจากนี้ ตวั “B” จะถกูจดั
เก็บไวใ้นหน่วยความจําภายใน
หากไมพ่บสตรงิทีม่ตีัวอกัษร “B” ทีค่น้หา เคอรเ์ซอรจ์ะยังคงอยูใ่นตําแหน่งปัจจบุนัโดยไมม่กีารเคลือ่นทีแ่ละตวั
อกัษร “B” จะไมถ่กูจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําภายใน
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d พมิพอ์กัษรตวัทีส่อง (เชน่ “R”) ทีค่ณุตอ้งการคน้หา
ถัดไป หากคณุพมิพ ์“R” ระบบจะคน้หาจากฟิลดถั์ดไปสําหรับสตรงิทีม่ตีัวอกัษร “BR”

หากพบสตรงิทีม่ตีัวอกัษร “BR” เคอรเ์ซอรจ์ะเคลือ่นไปทีข่อ้มลูนัน้ และ “BR” จะถกูเนน้ส ีนอกจากนี ้ระบบจะจัด
เก็บ “BR” ไวใ้นหน่วยความจําภายใน

e ดําเนนิการคน้หาฐานขอ้มลูตอ่โดยใชข้ัน้ตอนเดยีวกนั

หมายเหตุ
• หากตวัอกัษรทีค่ณุคน้หามอียูใ่นหลายฟิลดใ์นฐานขอ้มลู ใหก้ดคยี ์ถดัไป เพือ่เลือ่นไปยังฟิลดถั์ดไปทีม่ตีัวอกัษรนัน้ ตัว
อกัษรจะถกูเนน้สใีนฟิลด์

• กดปุ่ ม Backspace เพือ่ลบตัวอกัษรทีค่น้หาลา่สดุ เคอรเ์ซอรจ์ะเลือ่นไปยังฟิลดท์ีม่ตีวัอกัษรทีค่น้หาเหลอือยู่
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การแกไ้ขฐานขอ้มลู 3

a กดปุ่ ม แทรก เลอืก [ฐานขอ้มลุ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกฐานขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ขโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
คณุยังสามารถเลอืกฐานขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ขโดยใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนี ้
เลอืก [ถา่ยโอนรปูแบบฉลาก] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เลอืกแม่
แบบทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการแกไ้ขโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เลอืก [พมิพจ์าก
ฐานขอ้มลู] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

บันทกึแรกของฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

c เลอืกเซลลท์ีต่อ้งการโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter คา้งไว ้
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d ป้อนขอ้ความใหม่

หมายเหตุ
เพือ่ยกเลกิการแกไ้ขขอ้ความและกลับไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ กดปุ่ ม Esc

สิง่สําคญั
• คณุสามารถเพิม่หรอืลบเสน้แบง่บรรทัดได ้

• สามารถใสบ่รรทัดไดส้งูสดุ 17 บรรทัด ในแตล่ะเซลล์

e กดปุ่ ม OK
ขอ้ความใหมจ่ะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
หากคณุไมต่อ้งการพมิพฐ์านขอ้มลู กดปุ่ ม OK จากนัน้กดปุ่ ม Esc ระบบจะบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการแกไ้ข

f กดปุ่ ม OK อกีครัง้
บันทกึทีแ่กไ้ขจะถกูเนน้สี
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g เมือ่ฐานขอ้มลูไดรั้บการถา่ยโอนไปพรอ้มกบัแมแ่บบ:
เลอืกบนัทกึสดุทา้ยในชว่งทีค่ณุตอ้งการพมิพโ์ดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
เมือ่ตัง้คา่ชว่งแลว้ บนัทกึทีเ่ลอืกจะถกูเนน้สี

เมือ่ไมไ่ดถ้า่ยโอนฐานขอ้มลูไปพรอ้มกบัแมแ่บบ:
เลอืกบนัทกึสดุทา้ยในชว่งทีค่ณุตอ้งการแทรก จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ชว่งทีเ่ลอืกจะถกูเนน้สี
เนือ้หาของฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้

h กดคยี ์พมิพ์
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การลบขอ้มลูทีถ่า่ยโอน 3

ใชว้ธิกีารดังตอ่ไปนีเ้พือ่ลบขอ้มลูทีถ่า่ยโอน

ไมส่ามารถลบหลายรายการพรอ้มกนัได ้ใหล้บแตล่ะรายการแยกกนั

การลบการถา่ยโอนสญัลกัษณ์ 3

a กดปุ่ ม แทรก เลอืก [ถา่ยโอนสญัลกัษณ์] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกการถา่ยโอนสญัลกัษณ์ทีต่อ้งการลบโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม ลา้ง
ขอ้ความ [ลบ?] จะปรากฏขึน้

c กดปุ่ ม OK หรอื Enter
การถา่ยโอนสญัลักษณ์ทีเ่ลอืกจะถกูลบและจะเลอืกรปูภาพถัดไปแทน
หากจําเป็น ใหล้บรปูภาพถัดไป

การลบแมแ่บบ 3

a เลอืก [ถา่ยโอนรปูแบบฉลาก] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืกแมแ่บบทีต่อ้งการลบโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [ลบ] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ขอ้ความ [ลบ?] จะปรากฏขึน้

d กดปุ่ ม OK หรอื Enter
แมแ่บบทีเ่ลอืกจะถกูลบ และระบบจะเลอืกแมแ่บบถัดไปแทน
หากจําเป็น ใหล้บแมแ่บบถัดไป

การลบฐานขอ้มลู 3

a กดปุ่ ม แทรก

b เลอืกฐานขอ้มลูทีต่อ้งการลบโดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม ลา้ง
ขอ้ความ [ลบ?] จะปรากฏขึน้

c กดปุ่ ม OK หรอื Enter
ฐานขอ้มลูทีเ่ลอืกจะถกูลบ และฐานขอ้มลูถัดไปจะถกูเลอืก
หากจําเป็น ใหล้บฐานขอ้มลูถัดไป
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การตดิต ัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วร์ 4

หากตอ้งการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์Cable Label Tool, P-touch Editor และ
แอปพลเิคชนัอืน่ๆ

สิง่สําคญั
อยา่เชือ่มตอ่ P-touch กบัคอมพวิเตอรจ์นกวา่ระบบจะขอใหทํ้าเชน่นัน้

a ใสซ่ดี-ีรอมในไดรฟ์ซดี-ีรอมของคณุ

หมายเหตุ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเขา้สูร่ะบบดว้ยสทิธิข์องผูด้แูลระบบ

• สามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรแ์ละคูม่อืลา่สดุไดจ้าก Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 

b คลกิปุ่ ม [commoninstaller.exe]

c ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ดําเนนิการตดิตัง้ตอ่

หมายเหตุ
เมือ่ตอ้งการเชือ่มตอ่ P-touch กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชก้ารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย เราขอแนะนําใหดํ้าเนนิการดงันี้

• กําหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายในขณะทีทํ่าการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไดภ้ายหลัง
โดยใช ้[การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักหรอืเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเชือ่มตอ่
โดยใช ้Wi-Fi” ใน หนา้ 78 หรอื “การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัเครอืขา่ยของคณุ และกําหนดคา่ P-touch โดยใช ้
สาย USB

• ขอรับ SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และรหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของเครอืขา่ยแบบไรส้ายไวล้ว่งหนา้

d ปิดกลอ่งโตต้อบเมือ่การตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์

การเชือ่มตอ่ P-touch เขา้กบัคอมพวิเตอร์ 4

เชือ่มตอ่ P-touch โดยใชว้ธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี้

 การเชือ่มตอ่ดว้ยสาย USB

ดทูี ่“การเชือ่มตอ่โดยใช ้USB” ใน หนา้ 78

 การเชือ่มตอ่โดยใช ้LAN แบบไรส้าย

ดทูี ่“การเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi” ใน หนา้ 78

การพมิพโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์ 4

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

a กอ่นการเชือ่มตอ่สาย USB ตอ้งแน่ใจวา่ P-touch ปิดอยู่

b เชือ่มตอ่ P-touch ทีป่ลายของสาย USB เขา้กบัพอรต์ USB ทีด่า้นหลังของ P-touch

c เชือ่มตอ่ปลายสาย USB อกีดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์ USB บนคอมพวิเตอร์

d เปิดเครือ่ง P-touch

การเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi 4

คณุสามารถเลอืกประเภทเครอืขา่ย กําหนดคา่ หรอืแสดงการตัง้คา่เครอืขา่ยไดโ้ดยใช ้[การตัง้คา่] ในหนา้จอหลกั คณุยัง
สามารถใช ้[การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพสํ์าหรับการกําหนดคา่โดยละเอยีด สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

วธิกีารเชือ่มตอ่ Wi-Fi มดีังตอ่ไปนี:้

 โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน

 โหมดแอดฮอค (เพือ่ทีจ่ะตัง้โหมดแอดฮอค ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ 
P-touch” ใน หนา้ 96))

โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน 4

โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานชว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่ P-touch กบัคอมพวิเตอรผ์า่นจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย

 กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่

อนัดับแรก คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi ของ P-touch ใหส้ือ่สารกบัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของ
คณุ หลังจากกําหนดคา่ P-touch แลว้ คอมพวิเตอรต์า่งๆ บนเครอืขา่ยของคณุจะสามารถเขา้ถงึ P-touch ได ้

สิง่สําคญั
• ถา้คณุกําลังเชือ่มตอ่ P-touch กบัเครอืขา่ยของคณุ เราแนะนําใหค้ณุตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุกอ่นการตดิตัง้ คณุตอ้ง
ยนืยันการตัง้คา่ Wi-Fi ของคณุกอ่นทีค่ณุดําเนนิการตดิตัง้นี้

• เมือ่ตอ้งการกําหนดคา่การตัง้คา่ Wi-Fi อกีครัง้ หรอืถา้สถานะของการเชือ่มตอ่ Wi-Fi สําหรับ P-touch ไมช่ดัเจน ใหต้ัง้
คา่การตัง้คา่ Wi-Fi ของ P-touch ใหม่

1 เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 

2 เลอืก [การตัง้คา่ใหม]่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

3 เลอืก [ตัง้คา่การตัง้คา่ Wi-Fi ใหม]่ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
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หมายเหตุ
• เราแนะนําใหเ้ตรยีม SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และ รหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของระบบเครอืขา่ยแบบไรส้ายไวล้ว่งหนา้

• เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุในการพมิพเ์อกสารทกุวัน ใหใ้ช ้P-touch ใกลก้บัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรใ์หม้ากทีส่ดุเทา่ที่
จะเป็นไปได ้โดยมสีิง่กดีขวางนอ้ยทีส่ดุ การมวีตัถขุนาดใหญแ่ละผนังขวางกัน้ระหวา่งอปุกรณ์สองตัว รวมถงึการ
รบกวนจากอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ อาจสง่ผลตอ่ความเร็วการถา่ยโอนขอ้มลูของเอกสารของคณุได ้

 การปรบัต ัง้คา่โดยใช ้Setup wizard

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [เครอืขา่ยแบบไรส้าย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [Infrastructure Mode] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืก [การตัง้คา่เครอืขา่ย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e เลอืก [Setup Wizard] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

f หากมขีอ้ความใดปรากฏขึน้ ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter สําหรับแตล่ะขอ้ความ
ระบบจะแสดง SSID สําหรับเครอืขา่ยทีส่ามารถใชไ้ด ้

g เลอืก SSID โดยใชปุ้่ ม  หรอื  หรอืเลอืก [Other…] แลว้ป้อน SSID (ตวัอกัษรตัง้แต ่1 ถงึ 32 ตวั) จากนัน้กด
ปุ่ ม OK หรอื Enter
หนา้จอ [Password] จะปรากฏขึน้

h ป้อนรหัสผา่น (ตัวอกัษรตัง้แต ่8 ถงึ 63 ตวั หรอืเมือ่ใช ้WEP ตัวอกัษรตัง้แต ่5 ถงึ 13 ตัว) จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter

i หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอเมนู [การตัง้คา่] และ  จะกะพรบิในระหวา่งทําการเชือ่มตอ่
หลังจาก 90 วนิาท ีตัวแสดงสถานะจะเปลีย่นไปเป็น  แต ่P-touch ของคณุจะยังคงพยายามเชือ่มตอ่ไปยัง
ตอ่ไป
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j เมือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแลว้ ตัวแสดงสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายจะแสดงเป็นเครือ่งหมายอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ขึน้อยูก่บัความแรงของสญัญาณไรส้าย 

หมายเหตุ
หากคณุเริม่ตน้ตัวชว่ยสรา้งการตดิตัง้สําหรับโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเลอืกการตัง้คา่เครอืขา่ยสําหรับโหมด Direct 
เมือ่ปิดฟังกช์ัน่ไรส้ายของ P-touch [เปิด สญัญาณ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้มาและฟังกช์ัน่ไรส้ายจะเปิดเองอตัโนมัต ิ(หรอื
หลังจากทีก่ดปุ่ ม OK) ไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืโหมด Direct ดว้ยตนเองอกีตอ่ไป

 การเชือ่มตอ่ P-touch กบัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุโดยใชค้อมพวิเตอร์

a อนัดับแรก จด SSID (ชือ่เครอืขา่ย) และ รหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย) ของจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของ
คณุ

b เชือ่มตอ่ P-touch และคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB

c กดปุ่ ม  (Wi-Fi) บน P-touch คา้งไวห้นึง่วนิาทเีพือ่เปิดฟังกช์ัน่ Wi-Fi ไฟแสดงสถานะ  (Wi-Fi) สเีขยีวเริม่
กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุสามวนิาที

d กําหนดการตัง้คา่โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานของ P-touch โดยใช ้
เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ และคลกิ [การต ัง้คา่การสือ่สาร] เลอืก [โครง
สรา้งพืน้ฐาน หรอื Ad-hoc] หรอื [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] สําหรับ [อนิเทอรเ์ฟสที่
เลอืก] ใน [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในแท็บ [ท ัว่ไป] และเลอืก [ระบบพืน้ฐาน] สําหรับ [โหมดการสือ่สาร] ใน 
[Wireless Settings] ในแท็บ [Wireless LAN]
สําหรับรายละเอยีด ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

e ใส ่SSID ทีค่ณุจดไว ้หรอืคลกิ [คน้หา] และเลอืก SSID จากรายการทีแ่สดงขึน้มา

f ใสร่หัสผา่นในชอ่ง [ชุดรหสัผา่น]

หมายเหตุ
ขอ้มลูทีจํ่าเป็นขึน้อยูก่บัวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ และโหมดการเขา้รหัส ป้อนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ย
ของคณุเทา่นัน้

g เพือ่สง่การตัง้คา่ไปยัง P-touch คลกิ [ใชง้าน]
เมือ่ทําการเชือ่มตอ่ระหวา่ง P-touch และจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุไดแ้ลว้ ไฟแสดงสถานะ 

 (Wi-Fi) สเีขยีวจะตดิขึน้ คอมพวิเตอรท์ีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกบั P-touch จะสามารถเขา้ถงึ P-touch ได ้

หมายเหตุ
เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ยอืน่ๆ ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” 
ใน หนา้ 96)
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WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

หากจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุสามารถใชก้บั WPS ได ้คณุสามารถกําหนดคา่การตัง้คา่และการเชือ่ม
ตอ่แบบไรส้ายได ้

a อนัดับแรก ยนืยันวา่จดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ มสีญัลกัษณ์ WPS

b เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [เครอืขา่ยแบบไรส้าย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืก [Infrastructure Mode] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e เลอืก [การตัง้คา่เครอืขา่ย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

f วาง P-touch ของคณุไวใ้นชว่งสญัญาณของจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย ชว่งสญัญาณอาจมรีะยะ
แตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของคณุ ดทูีคํ่าแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ

g เลอืก [Button Push] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

h กดปุ่ ม OK หรอื Enter สําหรับขอ้ความทีป่รากฏขึน้กอ่น [เริม่ใชง้าน WPS ของจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้าย
ของคณุ]
ขอ้ความ [เริม่ใชง้าน WPS ของจดุการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไรส้ายของคณุ] ปรากฏขึน้

i กดปุ่ ม WPS บนจดุการเชือ่มตอ่/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter บน P-touch

หมายเหตุ
หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

j [กําลังเชือ่มตอ่...] จะปรากฏขึน้ครูห่นึง่ จากนัน้ [เชือ่มตอ่แลว้!] จะปรากฏขึน้

k กดปุ่ ม OK หรอื Enter
หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอเมนู [การตัง้คา่]
สถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายจะแสดงเป็นเครือ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ขึน้อยูก่บัความ
แรงของสญัญาณไรส้าย 

หมายเหตุ
• หากคณุเริม่ตน้ตัวชว่ยสรา้งการตดิตัง้สําหรับโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเลอืกการตัง้คา่เครอืขา่ยสําหรับโหมด Direct 
เมือ่ปิดฟังกช์ัน่ไรส้ายของ P-touch [เปิดสญัญาณ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้มาและฟังกช์ัน่ไรส้ายจะเปิดเองอตัโนมัต ิ(หรอื
หลังจากทีก่ดปุ่ ม OK) ไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืโหมด Direct ดว้ยตนเองอกีตอ่ไป

• P-touch จะพยายามเชือ่มตอ่โดยใช ้WPS เป็นเวลาสองนาท ีถา้กดปุ่ ม  (Wi-Fi) คา้งไวใ้นชว่งเวลานัน้ P-touch จะ
พยายามเชือ่มตอ่เพิม่เตมิอกีสองนาที

• หาก P-touch ของคณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ย ขอ้ความแสดงความลม้เหลวในการเชือ่มตอ่จะปรากฏขึน้
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 การปรบัต ัง้คา่โดยการป้อน PIN

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [เครอืขา่ยแบบไรส้าย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [Infrastructure Mode] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

d เลอืก [การตัง้คา่เครอืขา่ย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

e เลอืก [PIN Code] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

f หากมขีอ้ความปรากฏขึน้ ใหก้ดปุ่ ม OK หรอื Enter สําหรับแตล่ะขอ้ความ

g พมิพ ์PIN ทีแ่สดงบนหนา้จอในจดุเชือ่มตอ่/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

h [กําลังเชือ่มตอ่...] จะปรากฏขึน้ครูห่นึง่ จากนัน้ [เชือ่มตอ่แลว้!] จะปรากฏขึน้

i กดปุ่ ม OK หรอื Enter
หนา้จอจะกลับไปยังหนา้จอเมนู [การตัง้คา่]
สถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายจะแสดงเป็นเครือ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ขึน้อยูก่บัความ
แรงของสญัญาณไรส้าย 

หมายเหตุ
หากคณุเริม่ตน้ตัวชว่ยสรา้งการตดิตัง้สําหรับโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเลอืกการตัง้คา่เครอืขา่ยสําหรับโหมด Direct 
เมือ่ปิดฟังกช์ัน่ไรส้ายของ P-touch [เปิดสญัญาณ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้มาและฟังกช์ัน่ไรส้ายจะเปิดเองอตัโนมัต ิ(หรอื
หลังจากทีก่ดปุ่ ม OK) ไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืโหมด Direct ดว้ยตนเองอกีตอ่ไป

โหมด Ad-Hoc 4

สําหรับ Windows หลังจากตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์และแอปพลเิคชนัอืน่ๆ บนเครือ่งของคณุ ตัง้คา่โหมดแอดฮอคโดย
ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพท์ีต่ดิตัง้บนเครือ่งคอมพวิเตอร์

สําหรับ Mac ตัง้คา่ โหมดแอดฮอค โดยใช ้Wireless Device Setup Wizard



การพมิพโ์ดยใชค้อมพวิเตอร ์

83

4

การเปิดหรอืปิดฟงักช์ ัน่แบบไรส้าย 4

เพือ่เปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่แบบไรส้าย กดปุ่ ม  (Wi-Fi)

a กดปุ่ ม  (Wi-Fi) ฟังกช์ัน่แบบไรส้ายตอนนีเ้ปิดแลว้

b กดปุ่ ม  (Wi-Fi) อกีครัง้เพือ่ปิดฟังกช์ัน่แบบไรส้าย

หมายเหตุ
• ถา้เลอืก [ปิด] ในหนา้จอ [Direct Mode เปิด/ปิด] และ [Infrastructure Mode เปิด/ปิด] ฟังกช์ัน่ไรส้ายจะยังคงปิดอยู่
แมเ้มือ่คณุกดปุ่ ม  (Wi-Fi) (การตัง้คา่จากโรงงานคอื “เปิด” สําหรับทัง้โหมด Direct และโหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน) 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน” ใน หนา้ 78 หรอื “การเชือ่มตอ่ P-touch ไปยังอปุกรณ์เคลือ่นที”่ 
ใน หนา้ 90

• เมือ่ฟังกช์ัน่แบบไรส้ายเปิด กําลังของแบตเตอรี ่Li-ion จะลดลงอยา่งรวดเร็ว เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแหลง่พลงังาน ใหต้อ่
อะแดปเตอร ์AC
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การพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์ 4

แอปพลเิคชนัทีใ่ชไ้ด้ 4

เพือ่ทีจ่ะใช ้P-touch อยา่งมปีระสทิธภิาพ มแีอปพลเิคชนัและฟังกช์ัน่มากมายใหใ้ช ้

คณุตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์เพือ่ทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนั

คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชนัเหลา่นีแ้ละไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพโ์ดยใชซ้ดี-ีรอม

แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ

Cable Label Tool สรา้งและพมิพฉ์ลากสําหรับสายเคเบลิ แพตชพ์าเนล ฝาครอบพลาสตกิ อปุกรณ์ไฟฟ้า และอืน่ๆ

P-touch Editor ออกแบบฉลากและพมิพฉ์ลาก ทีม่าพรอ้มกบัเครือ่งมอืวาดตา่งๆ แบบอกัษรและรปูแบบทีแ่ตกตา่ง
กนั รวมถงึภาพกราฟิก และบารโ์คด้

P-touch Transfer Manager
ชว่ยใหค้ณุถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ ไปยัง P-touch และบนัทกึขอ้มลูสํารองไวใ้น
คอมพวิเตอร์

แอปพลเิคชนันีต้ดิตัง้ดว้ย P-touch Editor

P-touch Library

จัดการและพมิพแ์มแ่บบ P-touch Editor

คณุสามารถใช ้P-touch Library เพือ่พมิพแ์มแ่บบ

แอปพลเิคชนันีต้ดิตัง้ดว้ย P-touch Editor

P-touch Update Software อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ

เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ ์(Printer Setting Tool) ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์

BRAdmin Light คน้หา P-touch บนเครอืขา่ยของคณุ และใชเ้พือ่ทําการกําหนดคา่พืน้ฐานจากคอมพวิเตอรข์องคณุ

BRAdmin Professional คน้หา P-touch บนเครอืขา่ยของคณุ และใชเ้พือ่ทําการกําหนดการตัง้คา่ขัน้สงูและอปัเดตจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุ

ฟงักช์ ัน่ทีม่ปีระโยชน์ คณุลกัษณะ

การพมิพแ์บบแจกจา่ย

เมือ่พมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมากๆ สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งได ้

เนือ่งจากการพมิพเ์กดิขึน้พรอ้มกัน เวลาการพมิพท์ัง้หมดจงึลดลง

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพฉ์ลากแบบแจกจา่ยไปทีเ่ครือ่งพมิพห์ลายเครือ่ง (ฉลากเทา่
นัน้)” ใน หนา้ 123

การพมิพค์วามละเอยีดสงู
พมิพด์ว้ยความละเอยีดสงูขึน้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพฉ์ลากในโหมดความละเอยีดสงู” ใน หนา้ 127

การพมิพค์วามเร็วสงู
พมิพเ์ร็วขึน้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การพมิพฉ์ลากในโหมดความเร็วสงู” ใน หนา้ 128
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การพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ 4

มหีลายวธิใีนการพมิพด์ว้ย P-touch เครือ่งนี้

ส ิง่ตอ่ไปนีอ้ธบิายถงึขัน้ตอนสําหรับการพมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใช ้Cable Label Tool หรอื P-touch Editor

a เริม่ตน้ Cable Label Tool หรอื P-touch Editor และเปิดเอกสารทีค่ณุตอ้งการจะพมิพ์

b สรา้งแบบของทอ่หรอืฉลาก

c ตรวจสอบตวัเลอืกในการตดั (ดทูี ่“ตัวเลอืกในการตัด” ใน หนา้ 85)

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

ตวัเลอืกในการตดั 4

ตัวเลอืกในการตัดใหค้ณุระบไุดว้า่ แตล่ะรายการจะถกูป้อนและตัดอยา่งไรเมือ่พมิพ ์ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่เลอืกตวั
เลอืกในการตัดสําหรับทอ่หรอืเทปเมือ่พมิพจ์ากคอมพวิเตอรโ์ดยใชแ้อปพลเิคชนั ตัง้คา่เสน้การตัด (เสน้ประหรอืเสน้
ทบึ) สําหรับทอ่โดยใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ในแท็บ [การต ัง้คา่ทอ่] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์

ดตูารางตอ่ไปนีสํ้าหรับรายการของการตัง้คา่ทัง้หมดทีใ่ชไ้ด:้

ตารางตวัเลอืกในการตดัทอ่

ตวัเลอืกในการตดั คาํอธบิาย รปูภาพ

No Half Cut ตดัทัง้ทอ่เมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้เทา่นัน้

Half Cut ตดัทอ่ครึง่หนึง่ทีร่ะยะขอบกอ่นพมิพท์อ่แรก และหลังจากพมิพท์อ่
ทีเ่หลอืแตล่ะอนัแลว้ ทอ่ทัง้หมดจะถกูตดัเมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้

Dot พมิพเ์สน้ประทีร่ะยะขอบกอ่นพมิพท์อ่แรก และหลังจากพมิพท์อ่ที่
เหลอืแตล่ะอนัแลว้ ทอ่ทัง้หมดจะถกูตัดเมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้

Line พมิพเ์สน้ทบึทีร่ะยะขอบกอ่นพมิพท์อ่แรก และหลังจากพมิพท์อ่ที่
เหลอืแตล่ะอนัแลว้ ทอ่ทัง้หมดจะถกูตัดเมือ่พมิพท์อ่สดุทา้ยแลว้
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หมายเหตุ
• คณุสามารถใชต้ัวปรับการตัดครึง่ทอ่ของ P-touch เพือ่ปรับความลกึของการตัดครึง่ตามตวัเลอืกการตัง้คา่ โดยสามารถ
เลอืกใชต้วัเลอืกใดตัวเลอืกหนึง่จากการตัง้คา่ทัง้สามตัวเลอืกได ้

• หากทอ่ตดิขดัหรอืไมส่ามารถตดัใหข้าดจากกนัได ้ใหใ้ชปุ้่ ม  (ป้อนและตดั) เพือ่ทําการตัดดว้ยตนเองใหท้อ่ขาด
ออกจากกนั กดปุ่ มคา้งไว ้2 ถงึ 10 วนิาทจีนกระทั่งไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) เปลีย่นจากตดิสวา่งเป็นสเีขยีวเป็นสี
เขยีวกะพรบิ และจงึปลอ่ยปุ่ ม ทอ่จะถกูตดัเมือ่ปลอ่ยปุ่ ม

ตารางตวัเลอืกในการตดัเทป

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ

ไมม่ี มี ไมม่ี

มี มี ไมม่ี

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

มี ไมม่ี ไมม่ี

ไมม่ี มี มี

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC
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หมายเหตุ
• เมือ่พมิพห์ลายสําเนาของฉลากทีแ่ตกตา่งกนัคณุสามารถเลอืกการพมิพต์อ่เนือ่งเพือ่ลดพืน้ทีว่า่งระหวา่งฉลากได ้

(ดทูี ่“ตารางตัวเลอืกในการตัดเทป”)

• เมือ่ใชก้ารพมิพต์อ่เนือ่ง ใหก้ดปุ่ ม  (ป้อนและตัด) หลังจากพมิพฉ์ลากแผน่สดุทา้ยแลว้

มี มี มี

ไมม่ี ไมม่ี มี

มี ไมม่ี มี

เทปแบบพเิศษ

ไมม่ ี
(ฉลาก FLe) ― ―

ม ี
(ฉลาก FLe) ― ―

ตารางตวัเลอืกในการตดัเทป

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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การตดิฉลาก 4

a หากจําเป็น ใหใ้ชก้รรไกรตัดฉลากทีพ่มิพใ์หเ้ขา้กบัรปูรา่งและความยาวทีค่ณุตอ้งการ

b ลอกสว่นหลังฉลากออก

c วางตําแหน่งฉลาก และกดใหแ้น่นจากบนไปลา่งดว้ยนิว้ของคณุเพือ่ตดิฉลาก

หมายเหตุ
• สว่นหลังของเทปบางชนดิอาจถกูตัดไวก้อ่นแลว้เพือ่ทีจ่ะใหง้า่ยตอ่การลอกสว่นหลังออก เพือ่ลอกสว่นหลังออก เพยีง
แคพั่บป้ายฉลากตามยาวโดยใหข้อ้ความหันเขา้ขา้งใน เพือ่ใหข้อบดา้นในของสว่นหลังโผลอ่อกมา จากนัน้ ใหล้อก
สว่นหลังออกทลีะชิน้

• ฉลากอาจจะยากตอ่การตดิลงบนพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืไมเ่รยีบ ฉลากอาจจะหลดุออกไดง้า่ยจากพืน้ผวิเหลา่นี้

• เทปกาวแบบเหนยีวพเิศษ:

• สําหรับพืน้ทีข่รขุระและเป็นผา้ เราแนะนําใหใ้ชเ้ทปกาวแบบเหนียวพเิศษ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดอ้า่นคําแนะนําทีใ่หม้ากบัเทปผา้ เทปกาวแบบเหนยีวพเิศษ หรอืเทปพเิศษอืน่ๆ และทําตามขอ้
ควรระวังทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นคําแนะนํา



89

5

5

การตดิต ัง้แอปพลเิคชนัสําหรบัการใชก้บัอปุกรณ์เคลือ่นที่ 5

บราเดอรม์แีอปพลเิคชนัมากมายสําหรับใชก้บั P-touch ของคณุ รวมทัง้แอปพลเิคชนัทีใ่หค้ณุพมิพโ์ดยตรงจาก iPhone, 
iPad, และ iPod touch ของ Apple หรอืสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตทีใ่ช ้Android™ และแอปพลเิคชนัทีใ่หค้ณุถา่ยโอน
ขอ้มลู เชน่ แมแ่บบ สญัลักษณ์ และฐานขอ้มลู ทีส่รา้งขึน้โดยใชค้อมพวิเตอร ์ไปยัง P-touch ของคณุแบบไรส้าย

แอปพลเิคชนัทีใ่ชไ้ด้ 5

แอปพลเิคชนัของบราเดอรต์อ่ไปนีส้ามารถตดิตัง้ไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจาก App Store หรอื Google Play™:

การพมิพโ์ดยใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นที่ 5

แอปพลเิคชนั คณุลกัษณะ

Mobile Cable Label Tool พมิพฉ์ลากสําหรับสายเคเบลิและแผงกระจายสาย โดยการใชแ้มแ่บบบนสมารท์
โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์เคลือ่นทีอ่ืน่ๆ โดยตรงไปที ่P-touch ของคณุ

Brother iPrint&Label สรา้งและพมิพฉ์ลากโดยการใชแ้มแ่บบบนสมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือปุกรณ์เคลือ่น
ทีอ่ืน่ๆ โดยตรงไปที ่P-touch ของคณุ

Mobile Transfer Express
ใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นทีเ่พือ่ดาวนโ์หลดฐานขอ้มลูและขอ้มลูฉลาก ซึง่สรา้งบน
คอมพวิเตอรโ์ดยใช ้P-touch Editor และบนัทกึบนบรกิารคลาวดแ์ละสง่ไปยัง 
P-touch ของคณุ
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การเชือ่มตอ่ P-touch ไปยงัอปุกรณ์เคลือ่นที่ 5

คณุสามารถเชือ่มตอ่ P-touch ของคณุไปยังอปุกรณ์เคลือ่นที ่เพือ่ทีจ่ะสรา้งและพมิพฉ์ลากโดยตรงจากอปุกรณ์เคลือ่นที่
ของคณุ ใหต้ดิตัง้แอปพลเิคชนัสําหรับอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องบราเดอร ์แลว้จงึเชือ่มตอ่ P-touch ไปยังอปุกรณ์เคลือ่นที่
ของคณุ

 การเชือ่มตอ่โดยใชแ้ป้นพมิพ ์P-touch

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [เครอืขา่ยแบบไรส้าย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [Direct Mode] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
P-touch จะแสดงสญัลักษณ์ 

d เลอืก [การตัง้คา่เครอืขา่ย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากคณุเริม่ตน้ตัวชว่ยสรา้งการตดิตัง้สําหรับโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืเลอืกการตัง้คา่เครอืขา่ยสําหรับโหมด Direct 
เมือ่ปิดฟังกช์ัน่แบบไรส้ายของ P-touch [เปิดสญัญาณ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้มาและฟังกช์ัน่แบบไรส้ายจะเปิดเอง
อตัโนมัต ิ(หรอืหลังจากทีก่ดปุ่ ม OK) ไมจํ่าเป็นตอ้งเปิดโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืโหมด Direct ดว้ยตนเองอกีตอ่ไป

• เมือ่ฟังกช์ัน่แบบไรส้ายเปิด พลังงานของแบตเตอรี ่Li-ion จะลดลงอยา่งรวดเร็ว เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแหลง่พลังงาน ใหต้อ่
อะแดปเตอร ์AC

e SSID ปัจจบุนัจะปรากฏบนหนา้จอ ป้อน SSID ใหมถ่า้จําเป็น จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

f รหัสผา่นปัจจบุนัจะปรากฏบนหนา้จอ ป้อนรหัสผา่นใหมถ่า้จําเป็น จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

g หนา้จอยนืยัน SSID และรหัสผา่นทีป้่อนเขา้ไปจะปรากฏขึน้ กดคยีใ์ดๆ เพือ่ดําเนนิการตอ่ จากนัน้ไปทีห่นา้การตัง้
คา่เครอืขา่ยแบบไรส้ายของอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ และพมิพช์ือ่ SSID และรหัสผา่น

h คณุตัง้คา่เครอืขา่ย Wireless Direct สําเร็จแลว้
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 การเชือ่มตอ่โดยใชค้อมพวิเตอร์

a ยนืยันการตัง้คา่ Wireless Direct ของ P-touch
เชือ่มตอ่ P-touch และคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรข์อง
คณุ และคลกิ [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ยนืยันวา่ [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] หรอื [Wireless 
Direct] ถกูเลอืกไวสํ้าหรับ [อนิเทอรเ์ฟสทีเ่ลอืก] ใน [การต ัง้คา่การสือ่สาร] ในแท็บ [ท ัว่ไป]
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ใน หนา้ 96

b กดปุ่ ม  (Wi-Fi) บน P-touch ของคณุคา้งไวห้นึง่วนิาทเีพือ่ทีจ่ะเปิดฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
ไฟแสดงสถานะ  (Wi-Fi) สเีขยีวเริม่กะพรบิหนึง่ครัง้ทกุสามวนิาที

c ในหนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi บนอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ เลอืก SSID ของ P-touch และป้อนรหัสผา่น

หมายเหตุ
• การตัง้คา่จากโรงงานสําหรับ SSID และรหัสผา่นเป็นดงัตอ่ไปนี้

SSID: “PT-E850TKW” หรอื “DIRECT-*****_PT-E850TKW” โดยที ่“*****” คอืตวัเลข 5 หลักสดุทา้ยของหมาย
เลขเครือ่งของผลติภัณฑ์

(คณุสามารถหาฉลากหมายเลขเครือ่งไดท้ีข่า้งใต ้P-touch)

รหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย): 00000000

• คณุสามารถเชือ่มตอ่ P-touch กบัอปุกรณ์เคลือ่นทีใ่นโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานผา่นจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย

• คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi ไดใ้นขณะทีก่ําลังใชง้าน Wireless Direct อยู ่เพือ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ต ให ้
เชือ่มตอ่โดยใชโ้หมดโครงสรา้งพืน้ฐาน

การเปิดหรอืปิดฟงักช์ ัน่แบบไรส้าย 5

เพือ่เปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่แบบไรส้าย กดปุ่ ม  (Wi-Fi)

a กดปุ่ ม  (Wi-Fi) ฟังกช์ัน่แบบไรส้ายตอนนีเ้ปิดแลว้

b กดปุ่ ม  (Wi-Fi) อกีครัง้เพือ่ปิดฟังกช์ัน่แบบไรส้าย

หมายเหตุ
• ถา้เลอืก [ปิด] ในหนา้จอ [Direct Mode เปิด/ปิด] และ [Infrastructure Mode เปิด/ปิด] ฟังกช์ัน่แบบไรส้ายจะยังคง
ปิดอยูแ่มเ้มือ่คณุกดปุ่ ม  (Wi-Fi) (การตัง้คา่จากโรงงานคอื “เปิด” สําหรับทัง้โหมด Direct และโหมดโครงสรา้ง
พืน้ฐาน) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเชือ่มตอ่ P-touch ไปยังอปุกรณ์เคลือ่นที”่ ใน หนา้ 90 หรอื “โหมดโครงสรา้ง
พืน้ฐาน” ใน หนา้ 78

• เมือ่ฟังกช์ัน่แบบไรส้ายเปิด พลังงานของแบตเตอรี ่Li-ion จะลดลงอยา่งรวดเร็ว เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแหลง่พลังงาน ใหต้อ่
อะแดปเตอร ์AC
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การพมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นที่ 5

การพมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ 5

a เริม่ตน้ใชง้านแอปพลเิคชนั (Mobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label) บนอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ
(ดทูี ่“แอปพลเิคชนัทีใ่ชไ้ด”้ ใน หนา้ 89)

หมายเหตุ
ดใูหแ้น่ใจวา่ P-touch เชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

ดทูี ่“การเชือ่มตอ่ P-touch ไปยังอปุกรณ์เคลือ่นที”่ ใน หนา้ 90

b เลอืกแมแ่บบหรอืรปูแบบของฉลาก

หมายเหตุ
คณุยังสามารถเลอืกฉลากหรอืรปูภาพทีค่ณุออกแบบไวก้อ่นหนา้ แลว้พมิพอ์อกมา

c ตรวจสอบตวัเลอืกการตดั (ดทูี ่“ตัวเลอืกในการตัด” ใน หนา้ 92)

d แตะ [พมิพ]์ ในเมนูแอปพลเิคชนั

ตวัเลอืกในการตดั 5

ตัวเลอืกในการตัดใหค้ณุระบไุดว้า่ แตล่ะรายการจะถกูป้อนและตัดอยา่งไรเมือ่พมิพ ์ใชต้ัวเลอืกในการพมิพเ์พือ่เลอืกตัว
เลอืกในการตัด เมือ่พมิพจ์ากอปุกรณ์เคลือ่นทีโ่ดยใชแ้อปพลเิคชนั

ดตูารางตอ่ไปนีสํ้าหรับรายการของการตัง้คา่ทัง้หมดทีใ่ชไ้ด:้

ตารางตวัเลอืกในการตดัเทป

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ

ไมม่ี มี ไมม่ี

มี มี ไมม่ี

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC
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มี ไมม่ี ไมม่ี

ไมม่ี มี มี

มี มี มี

ไมม่ี ไมม่ี มี

มี ไมม่ี มี

เทปแบบพเิศษ

ไมม่ ี
(ฉลาก FLe) 

(Mobile Cable Label 
Tool เทา่นัน้)

― ―

ตารางตวัเลอืกในการตดัเทป

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ
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ABC
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ABC

ABCABC
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ABC
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หมายเหตุ

• เมือ่พมิพห์ลายสําเนาของฉลากทีแ่ตกตา่งกนัคณุสามารถเลอืกการพมิพต์อ่เนือ่งเพือ่ลดพืน้ทีว่า่งระหวา่งฉลากได ้
(ดทูี ่“ตารางตัวเลอืกในการตัดเทป”)

• เมือ่ใชก้ารพมิพต์อ่เนือ่ง ใหก้ดปุ่ ม  (ป้อนและตัด) หลังจากพมิพฉ์ลากแผน่สดุทา้ยแลว้

การใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นทีใ่นการพมิพแ์มแ่บบทีส่รา้งขึน้ในคอมพวิเตอร์ 5

คณุสามารถใช ้P-touch Transfer Manager เพือ่บนัทกึขอ้มลูแมแ่บบซึง่ไดส้รา้งขึน้โดยใช ้P-touch Editor ในรปู
แบบ BLF จากนัน้คณุสามารถใช ้Mobile Transfer Express เพือ่สง่ไฟลท์ีไ่ดบ้นัทกึไวจ้ากอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุไป
ยัง P-touch และพมิพไ์ฟล์

a บันทกึขอ้มลูแมแ่บบในรปูแบบ BLF โดยใช ้P-touch Transfer Manager
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การสรา้งไฟล ์BLF” ใน หนา้ 157

b ใชห้นึง่ในวธิดีังตอ่ไปนีเ้พือ่ใชไ้ฟล ์.blf กบัอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

 บันทกึไฟลโ์ดยการใชบ้รกิารจัดเก็บขอ้มลูแบบคลาวด ์แลว้จงึใชฟั้งกช์ัน่การแชรข์อง OS ของอปุกรณ์เคลือ่นที่
เพือ่ทีจ่ะแชรไ์ฟล์

 สง่ไฟลเ์ป็นเอกสารแนบในอเีมลจากเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ปยังอปุกรณ์เคลือ่นที ่แลว้จงึบันทกึไฟลล์งในอปุกรณ์
เคลือ่นที่

c เชือ่มตอ่ P-touch ไปยังอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ แลว้จงึเริม่ตน้ Mobile Transfer Express
ขอ้มลูแมแ่บบจะปรากฏขึน้

d เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการจะพมิพ ์แลว้จงึถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch

หมายเหตุ
เพือ่ดาวนโ์หลดไฟลจ์ากบรกิารจัดเก็บขอ้มลูแบบคลาวดไ์ปยังอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ คณุตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์
เคลือ่นทีข่องคณุโดยใชโ้หมดโครงสรา้งพืน้ฐาน ดังนัน้ หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุไปยัง P-touch 
ดว้ย โดยใชโ้หมดโครงสรา้งพืน้ฐาน คณุสามารถถา่ยโอนไฟลท์ีไ่ดด้าวนโ์หลดอยา่งรวดเร็ว

e ใชห้นา้จอแสดงผลแบบ LCD ของแป้นพมิพข์อง P-touch เพือ่เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการพมิพจ์ากไฟลท์ีถ่า่ยโอน
แลว้พมิพ์

ม ี
(ฉลาก FLe) 

(Mobile Cable Label 
Tool เทา่นัน้)

― ―

ตารางตวัเลอืกในการตดัเทป

ตดัอตัโนมตั ิ ตดัครึง่ การพมิพต์อ่เนือ่ง รปูภาพ
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ABC
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การตดิฉลาก 5

a หากจําเป็น ใหใ้ชก้รรไกรตัดฉลากทีพ่มิพใ์หเ้ขา้กบัรปูรา่งและความยาวทีค่ณุตอ้งการ

b ลอกสว่นหลังฉลากออก

c วางตําแหน่งฉลาก และกดใหแ้น่นจากบนไปลา่งดว้ยนิว้ของคณุเพือ่ตดิฉลาก

หมายเหตุ
• สว่นหลังของเทปบางชนดิอาจถกูตัดไวก้อ่นแลว้เพือ่ทีจ่ะใหง้า่ยตอ่การลอกสว่นหลังออก เพือ่ลอกสว่นหลังออก เพยีง
แคพั่บป้ายฉลากทีม่ขีอ้ความเขา้ขา้งในตามยาว เพือ่ใหข้อบดา้นในของสว่นหลังโผลอ่อกมา จากนัน้ ใหล้อกสว่นหลัง
ออกทลีะชิน้

• ฉลากอาจจะยากตอ่การตดิลงบนพืน้ผวิทีเ่ปียก สกปรก หรอืไมเ่รยีบ ฉลากอาจจะหลดุออกไดง้า่ยจากพืน้ผวิเหลา่นี้

• เทปกาวแบบเหนยีวพเิศษ:

• สําหรับพืน้ทีข่รขุระและเป็นผา้ เราแนะนําใหใ้ชเ้ทปกาวแบบเหนียวพเิศษ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดอ้า่นคําแนะนําทีใ่หม้ากบัเทปผา้ เทปกาวแบบเหนยีวพเิศษ หรอืเทปพเิศษอืน่ๆ และทําตามขอ้
ควรระวังทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นคําแนะนํา
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6

เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 6

การใช ้“เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ใหค้ณุสามารถระบกุารตัง้คา่การสือ่สารของเครือ่งพมิพ ์หรอืการตัง้คา่
อปุกรณ์จากเครือ่งคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
“เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ จะถกูตดิตัง้โดยอตัโนมัตเิมือ่คณุตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ ดทูี ่“การตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วร”์ ใน หนา้ 77

สิง่สําคญั
“เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพบ์ราเดอรท์ีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้

กอ่นการใชง้านเครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 6

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อะแดปเตอร ์AC ตอ่เขา้กบั P-touch และเสยีบกบัเตา้รับไฟฟ้าแลว้ หรอืไดต้ดิตัง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มแลว้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ลว้อยา่งถกูตอ้ง และคณุสามารถพมิพอ์อกมาได ้

 เชือ่มตอ่ P-touch นีเ้ขา้กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB การใชเ้ครือ่งมอืนี ้ไมส่ามารถระบกุารตัง้คา่ผา่น Wi-Fi ได ้

การเปลีย่นการต ัง้คา่ P-touch 6
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การใชง้านเครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 6

a เชือ่มตอ่ P-touch ทีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่เขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เริม่ตน้เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

 สําหรบั Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 
2008 R2: 
จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [เครือ่งมอืในการต ัง้
คา่เครือ่งพมิพ]์

 สําหรบั Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 
2012 R2: 
คลกิไอคอน [เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ บนหนา้จอ [แอป]

 สําหรบั Windows® 10: 
จากปุ่ มเริม่ตน้ เลอืก [แอปท ัง้หมด] แลว้จงึคลกิ [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [เครือ่งมอืใน
การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์

หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้มา

1 เครือ่งพมิพ์
แสดงรายการเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

2 การต ัง้คา่การสือ่สาร
ระบกุารตัง้คา่การสือ่สารของ Wireless LAN

3 การต ัง้คา่อปุกรณ์
ระบกุารตัง้คา่อปุกรณ์ของเครือ่งพมิพ ์เชน่ การตัง้คา่พลงังาน และการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

4 ออก
ปิดหนา้ตา่ง

3

2

4

1
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c ตรวจสอบวา่ P-touch ทีค่ณุตอ้งการกําหนดคา่ทีป่รากฏถัดจาก [เครือ่งพมิพ]์ หากมเีครือ่งพมิพอ์ืน่ปรากฏ 
ใหเ้ลอืก P-touch ทีค่ณุตอ้งการในรายการแบบดงึลง

หมายเหตุ
หากเชือ่มตอ่ P-touch เพยีงหนึง่เครือ่ง ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากมเีพยีง P-touch เครือ่งนัน้ทีใ่ชง้านได ้

d เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง แลว้จงึระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่ในกลอ่งโตต้อบ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการตัง้คา่กลอ่งโตต้อบ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สาร” ใน หนา้ 99 หรอื “การตัง้คา่อปุกรณ์” 
ใน หนา้ 112

e คลกิ [ใชง้าน] - [ออก] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ใชง้านการตัง้คา่ใน P-touch

f คลกิ [ออก] ในหนา้ตา่งหลกัเพือ่เสร็จสิน้การระบกุารตัง้คา่

สิง่สําคญั
ใช ้“เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ เพือ่กําหนดคา่P-touch เมือ่ P-touch อยูใ่นโหมดพรอ้มใชง้านเทา่นัน้ 
P-touch อาจทํางานผดิปกตหิากคณุพยายามตัง้คา่ขณะทีเ่ครือ่งกําลังทํางานอยู่
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การต ัง้คา่การสือ่สาร 6

ที ่[การต ัง้คา่การสือ่สาร] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ สามารถกําหนดหรอืเปลีย่นขอ้มลูการสือ่สารของ
เครือ่งพมิพไ์ดเ้มือ่ทําการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ไมเ่พยีงแตค่ณุจะสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้
คา่การสือ่สารไดใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ แตค่ณุยังสามารถใชก้ารตัง้คา่เดยีวกนักบัเครือ่งพมิพห์ลายเครือ่งได ้
ดว้ย

กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ 6

1 ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี้

เมือ่เลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้จะปรากฏ  ขึน้มาในแท็บ และจะไมส่ามารถกําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
ไดอ้กีตอ่ไป

การตัง้คา่ในแท็บที ่  ปรากฏขึน้จะไมใ่ชก้บัเครือ่งพมิพ ์ถงึแมว้า่จะคลกิที ่[ใชง้าน] แลว้กต็าม นอกจากนี ้การตัง้
คา่ในแท็บจะไมถ่กูบนัทกึหรอืสง่ออกเมือ่ดําเนนิการคําสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]
หากตอ้งการใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ ์หรอืบนัทกึหรอืสง่ออกการตัง้คา่นี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดล้า้งกลอ่ง
ทําเครือ่งหมายแลว้

2 รายการ
เมือ่เลอืก [สถานะปจัจบุนั] การตัง้คา่ปัจจบุันจะปรากฏในพืน้ทีแ่สดง/เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
เลอืกรายการสําหรับการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง

3 แถบเมนู
4 เครือ่งพมิพ์
แสดงรายการเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

5 ชือ่โหนด
แสดงชือ่ Node (สามารถเปลีย่นชือ่โหนดได)้

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2
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6 แท็บการต ัง้คา่
มกีารตัง้คา่ทีส่ามารถระบหุรอืเปลีย่นแปลงได ้

ถา้  ปรากฏขึน้ในแท็บ จะไมใ่ชก้ารตัง้คา่ในแท็บนัน้กบัเครือ่งพมิพ์

7 พืน้ทีก่ารแสดง/เปลีย่นแปลงการต ัง้คา่
แสดงการตัง้คา่ในปัจจบุันสําหรับรายการทีเ่ลอืก

8 รเีฟรช
อพัเดตการตัง้คา่ทีแ่สดงอยูด่ว้ยขอ้มลูลา่สดุ

9 ออก
ออกจาก [การต ัง้คา่การสือ่สาร] และกลับไปยังหนา้ตา่งหลักสําหรับ “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์

สิง่สําคญั
การตัง้คา่ตา่งๆ จะไมนํ่าไปใชก้บัเครือ่งพมิพ ์ถา้คลกิที ่[ออก] โดยไมไ่ดค้ลกิที ่[ใชง้าน] หลังจากเปลีย่นแปลงการตัง้
คา่แลว้

10ใชง้าน
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ ใหเ้ลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] จากรายการแบบดงึลง
สามารถนําไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ในเครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“โหมด
ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ”่ ใน หนา้ 130)

สิง่สําคญั
การคลกิที ่[ใชง้าน] จะนําการตัง้คา่ทัง้หมดในแท็บทัง้หมดไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี]้ การตัง้คา่ในแท็บนัน้จะไมถ่กูใชง้าน
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แถบเมนู 6

1 ใชก้ารต ัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ์
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์

2 บนัทกึการต ัง้คา่ในไฟลค์าํส ัง่
บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ นามสกลุของไฟลค์อื .bin
สามารถนําไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ในเครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“โหมด
ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ”่ ใน หนา้ 130)

หมายเหตุ
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี]้ การตัง้คา่ในแท็บนัน้จะไมถ่กูบนัทกึ

สิง่สําคญั
• ขอ้มลูดังตอ่ไปนีจ้ะไมถ่กูบนัทกึในไฟลคํ์าสัง่:

• ชือ่โหนด
• ทีอ่ยู ่IP ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่ตน้ (เมือ่ตัง้คา่ทีอ่ยู ่IP เป็น [คงที]่)

• คําสัง่การตัง้คา่การสือ่สารทีถ่กูบันทกึมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใชสํ้าหรับการนําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ทา่นัน้ ใน
การใชก้ารตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพโ์ดยใชไ้ฟลคํ์าสัง่นี ้ใหใ้ชโ้หมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

• ไฟลคํ์าสัง่ทีถ่กูบนัทกึมคียีก์ารพสิจูนต์วัจรงิและรหัสผา่น ใชม้าตรการทีจํ่าเป็นในการปกป้องไฟลคํ์าสัง่ทีบ่ันทกึ เชน่ การ
บันทกึไฟลใ์นพืน้ทีท่ีผู่ใ้ชง้านอืน่ไมส่ามารถเขา้ถงึได ้

• อยา่สง่ไฟลคํ์าสัง่ไปยังเครือ่งพมิพร์ุน่อืน่

5

9

10

6

1
2

3
4

7

8
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3 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 Wireless LAN การตัง้คา่ Wireless แรก (การตัง้คา่สว่นบคุคลเทา่นัน้) ทีต่รวจ
พบจะถกูใชใ้นการนําเขา้ขอ้มลู

• การตัง้คา่ (โหมดการสือ่สาร SSID วธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิ โหมดการเขา้รหัส คยีก์ารพสิจูนต์ัวจรงิ) จากแท็บ [Wireless 
LAN] - แผง [Wireless Settings] เทา่นัน้ทีส่ามารถนําเขา้ได ้

 เลอืกโปรไฟลเ์พือ่นําเขา้
นําเขา้ไฟลส์ง่ออกและนําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
คลกิ [เรยีกด]ู และเลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการนําเขา้ การตัง้คา่ไฟลท์ีเ่ลอืกจะปรากฏในพืน้ทีแ่สดง/เปลีย่นแปลงการ
ตัง้คา่

หมายเหตุ
• การตัง้คา่ทัง้หมด เชน่ การตัง้คา่ระบบ wireless หรอืการตัง้คา่ TCP/IP สามารถนําเขา้ได ้ยกเวน้ชือ่โหนด
• สามารถนําเขา้โปรไฟลท์ีใ่ชก้บัเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกไดเ้ทา่นัน้
• หากตัง้คา่ทีอ่ยู ่IP ของโปรไฟลท์ีนํ่าเขา้เป็น [คงที]่ ใหเ้ปลีย่นทีอ่ยู ่IP ของไฟลท์ีนํ่าเขา้ ตามความจําเป็น เพือ่ไมใ่ห ้
ซํ้ากบัทีอ่ยู ่IP ของเครือ่งพมิพท์ีก่ําหนดคา่อยูแ่ลว้ในเครอืขา่ย

4 สง่ออก
บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล ์

หมายเหตุ
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี]้ การตัง้คา่ในแท็บนัน้จะไมถ่กูบนัทกึ

สิง่สําคญั
ไฟลท์ีส่ง่ออกนัน้ไมไ่ดเ้ขา้รหัส

5 รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากทีใ่ชก้ารต ัง้คา่ใหม่
ถา้เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้เครือ่งพมิพจ์ะรสีตารท์โดยอตัโนมัตหิลังจากนําการตัง้คา่การสือ่สารไปใชแ้ลว้
หากลา้งกลอ่งทําเครือ่งหมายนี้ คณุตอ้งรสีตารท์เครือ่งพมิพด์ว้ยตนเอง

หมายเหตุ
เมือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง คณุจะสามารถลดเวลาทีต่อ้งใชใ้นการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ไดโ้ดย
ลา้งกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้ในกรณีนี ้เราขอแนะนําใหเ้ลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนีเ้มือ่กําหนดคา่เครือ่งพมิพเ์ครือ่ง
แรก เพือ่ใหค้ณุสามารถตรวจสอบไดว้า่ การตัง้คา่ในแตล่ะรายการนัน้ดําเนนิการไดต้ามวัตถปุระสงคท์ีต่อ้งการ
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6 ตรวจหาเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัแิละใชก้ารต ัง้คา่ปจัจบุนั
เมือ่เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้และเครือ่งพมิพไ์ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ลว้ ระบบจะตรวจหาเครือ่งพมิพ์
โดยอตัโนมัต ิและจะแสดงการตัง้คา่ปัจจบุันของเครือ่งพมิพใ์นแผง [สถานะปจัจบุนั]

หมายเหตุ
หากรุน่ของเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู ่ตา่งจากเครือ่งพมิพท์ีแ่สดงในรายการแบบดงึลงของ [เครือ่งพมิพ]์ การตัง้คา่ที่
มอียูใ่นทกุแท็บจะเปลีย่นเพือ่ใหต้รงกบัเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่

7 เปลีย่นชือ่ Node/ชือ่อปุกรณ์ Bluetooth
ใหต้ัง้ชือ่โหนดใหม่

8 รเีซ็ตเป็นการต ัง้คา่การสือ่สารเร ิม่ตน้
กลับไปยังการตัง้คา่การสือ่สารทีต่ัง้มาจากโรงงาน

9 แสดงหนา้จอชว่ยเหลอื
แสดงหนา้จอชว่ยเหลอื

10ขอ้มลูเกีย่วกบั
แสดงขอ้มลูเวอรช์ัน่
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แท็บท ัว่ไป 6

การต ัง้คา่การสือ่สาร 6

1 การต ัง้คา่เครอืขา่ยเมือ่เปิดเครือ่ง
ระบสุภาวะสําหรับการเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi เมือ่เปิดเครือ่งพมิพ ์เลอืก [เปิดตามคา่เร ิม่ตน้], [ปิดตามคา่เร ิม่ตน้] หรอื 
[รกัษาสถานะปจัจบุนั]

2 อนิเทอรเ์ฟสทีเ่ลอืก
เลอืก [โครงสรา้งพืน้ฐาน หรอื Ad-hoc], [โครงสรา้งพืน้ฐาน และ Wireless Direct] หรอื [Wireless Direct]

1
2
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IPv6 6

1 กาใชง้าน IPv6
เลอืก [เปิดใชง้าน] หรอื [ปิดการใชง้าน]

2 ใหค้วามสําคญัตอ่แอดเดรส IPv6
เลอืกเพือ่ใหลํ้าดบัความสําคญัตอ่ IPv6 แอดเดรสกอ่น

1
2



การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch 

106

6

แท็บ Wireless LAN 6

TCP/IP (ไรส้าย) 6

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

2 IP แอดเดรส/ซบัเน็ตมาสก/์เกตเวย์
ระบคุา่ตา่งๆ ในเครอืขา่ย
คณุสามารถป้อนการตัง้คา่เหลา่นี้เมือ่ตัง้คา่ IP แอดเดรสเป็น [คงที]่ เทา่นัน้

3 วธิกีารเซริฟ์เวอร ์DNS
เลอืก [อตัโนมตั]ิ หรอื [คงที]่

4 IP แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั/IP แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS รอง
คณุสามารถป้อนการตัง้คา่เหลา่นี้เมือ่ตัง้คา่เซริฟ์เวอร ์DNS เป็น [คงที]่ เทา่นัน้

1

2

3

4
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IPv6 6

1 IPv6 แอดเดรสคงที่
ระบ ุIPv6 แอดเดรสถาวร

2 เปิดใชง้านแอดเดรสนี้
เปิดการใชง้าน IPv6 แอดเดรสคงทีท่ีร่ะบุ

3 IPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS หลกั/IPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS รอง
ระบ ุIPv6 แอดเดรสเซริฟ์เวอร ์DNS

4 รายการ IPv6 แอดเดรส
แสดงรายการของ IPv6 แอดเดรส

1

2

4

3
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Wireless Settings 6

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

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

3 ชอ่งทาง
แสดงรายการชอ่งทางทีม่ี

หมายเหตุ
การตัง้คา่นีใ้ชไ้ดสํ้าหรับโหมด Ad-Hoc เทา่นัน้

4 วธิกีารตรวจสอบตวัตน/โหมดการเขา้รหสั 
โหมดการเขา้รหัสทีส่นับสนุนสําหรับวธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิแสดงใน “โหมดการสือ่สารและวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ/โหมดการ
เขา้รหัส” ใน หนา้ 109 

5 WEP คยี ์
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่เมือ่เลอืก WEP เป็นโหมดการเขา้รหัสเทา่นัน้ 

6 ชุดรหสัผา่น
คณุสามารถระบกุารตัง้คา่เมือ่มกีารเลอืก WPA/WPA2-PSK เป็นวธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิเทา่นัน้

7 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 182

8 แสดงคยีแ์ละรหสัผา่นบนหนา้จอ
หากมกีารเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้คยีแ์ละรหัสผา่นจะแสดงในรปูแบบขอ้ความธรรมดา (ไมเ่ขา้รหัส)

1
2

5
6

8

3

4

7
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โหมดการสือ่สารและวธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ/โหมดการเขา้รหสั 6

 เมือ่ตัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [Ad-hoc]

 เมือ่ตัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [ระบบพืน้ฐาน]

สิง่สําคญั
การตัง้คา่ความปลอดภัยระดบัสงูกวา่:

เมือ่ดําเนนิการตรวจสอบใบรับรองดว้ยวธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิ EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS หรอื EAP-TLS จะไมส่ามารถ
ระบใุบรับรองจาก “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ได ้หลังจากกําหนดคา่เครือ่งพมิพใ์หเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
แลว้ ระบใุบรับรองโดยเขา้ถงึเครือ่งพมิพจ์ากเว็บเบราวเ์ซอร์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในการใชง้านเว็บเบราวเ์ซอร ์ดทูี ่“การบรหิารจัดการบนเว็บ” ใน หนา้ 182

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ ี/ WEP

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ ี/ WEP

คยีร์ว่ม WEP

WPA/WPA2-PSK TKIP+AES / AES

LEAP CKIP

EAPFAST/ไมม่ี 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 6

การต ัง้คา่ Wireless Direct 6

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

หมายเหตุ
การตัง้คา่จากโรงงานสําหรับ SSID และรหัสผา่นเป็นดงัตอ่ไปนี้

SSID: “PT-E850TKW” หรอื “DIRECT-*****_PT-E850TKW” “*****” คอืตัวเลขหา้หลกัสดุทา้ยของหมายเลข
เครือ่งของผลติภัณฑ์

รหัสผา่น (คยีเ์ครอืขา่ย): 00000000

1
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การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง 6

a หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละเชือ่มตอ่
เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [เครือ่งพมิพ]์

หมายเหตุ
หากกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ตรวจหาเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัแิละใชก้ารต ัง้คา่ปจัจบุนั] ในกลอ่งโต ้
ตอบ [การต ัง้คา่ตวัเลอืก] ถกูเลอืกอยู ่ระบบจะเลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสาย USB โดยอตัโนมัติ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สาร” ใน หนา้ 99

c คลกิ [ใชง้าน]
การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องดว้ย

หมายเหตุ
ถา้ลา้งกลอ่งทําเครือ่งหมาย [รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากทีใ่ชก้ารต ัง้คา่ใหม]่ เครือ่งพมิพจ์ะไม่
รสีตารท์หลังจากมกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ ซึง่จะชว่ยลดเวลาทีใ่ชใ้นการกําหนดคา่เครือ่งพมิพ ์อยา่งไรก็ตาม เรา
แนะนําใหเ้ลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [รสีตารท์เครือ่งพมิพโ์ดยอตัโนมตัหิลงัจากทีใ่ชก้ารต ัง้คา่ใหม]่ เมือ่กําหนด
คา่เครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรก เพือ่ใหค้ณุตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่กบัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรไ์รส้ายนัน้ สามารถทําได ้
อยา่งถกูตอ้งตามคา่ทีต่ัง้ไว ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สาร” ใน หนา้ 99

d ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่a-c สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

สิง่สําคญั
หากตัง้คา่ IP แอดเดรสเป็น [คงที]่ IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพ ์จะเปลีย่นเป็นแอดเดรสเดยีวกนักบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรก 
เปลีย่น IP แอดเดรสตามความจําเป็น

หมายเหตุ
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเอาไวใ้นไฟล ์คลกิที ่[ไฟล]์ - [สง่ออก]

สามารถนําการตัง้คา่เดยีวกนัมาใชก้บัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งอืน่ไดโ้ดยคลกิที ่[ไฟล]์ - [นําเขา้] จากนัน้เลอืกไฟลก์ารตัง้
คา่ทีส่ง่ออก (ดทูี ่“การตัง้คา่การสือ่สาร” ใน หนา้ 99)
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การต ัง้คา่อปุกรณ์ 6

ที ่[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ สามารถกําหนดหรอืเปลีย่นการตัง้คา่เครือ่งพมิพไ์ด ้
เมือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพมิพก์บัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ไมเ่พยีงเครือ่งพมิพเ์ครือ่งเดยีวเทา่นัน้ทีค่ณุสามารถเปลีย่นการตัง้
คา่อปุกรณ์ได ้แตย่ังสามารถใชก้ารตัง้คา่เดยีวกนันีก้บัเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งได ้

เมือ่พมิพจ์ากแอพพลเิคชัน่บนคอมพวิเตอร ์คณุสามารถระบกุารตัง้คา่การพมิพไ์ดห้ลากหลายจากไดรเวอรเ์ครือ่ง
พมิพ ์อยา่งไรก็ตาม การใช ้[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ยังชว่ยใหส้ามารถระบกุารตัง้
คา่ขัน้สงูเพิม่เตมิไดด้ว้ย

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

กลอ่งโตต้อบการต ัง้คา่ 6

1 แถบเมนู
เลอืกคําสัง่ทีอ่ยูใ่นแตล่ะเมนูจากรายการ

2 เครือ่งพมิพ์
ระบเุครือ่งพมิพท์ีจ่ะกําหนดคา่การตัง้คา่อปุกรณ์
หากมกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งทําการเลอืก เนือ่งจากจะมเีครือ่งพมิพเ์พยีงเครือ่งเดยีว
เทา่นัน้ปรากฏขึน้

3 แท็บการต ัง้คา่
มกีารตัง้คา่ทีส่ามารถระบหุรอืเปลีย่นแปลงได ้

หมายเหตุ

หาก  ปรากฏในแท็บ จะไมส่ามารถระบหุรอืเปลีย่นการตัง้คา่ในแท็บนัน้ได ้นอกจากนี ้การตัง้คา่ในแท็บจะไม่
สามารถใชง้านไดก้บัเครือ่งพมิพแ์มว้า่จะคลกิ [ใชง้าน] การตัง้คา่ในแท็บจะยังไมถ่กูบนัทกึหรอืสง่ออกเมือ่ดําเนนิการ
คําสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]

4

7

8

1
2

5
3

6
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4 การต ัง้คา่ปจัจบุนั
ดงึขอ้มลูการตัง้คา่จากเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูใ่นปัจจบุนัและแสดงการตัง้คา่นัน้ทีก่ลอ่งโตต้อบ เรยีกคนืการตัง้คา่

สําหรับคา่พารามเิตอรบ์นแท็บดว้ย 

5 ปิดการใชง้านการต ัง้คา่เหลา่นี้

เมือ่เลอืกทีก่ลอ่งทําเครือ่งหมายนี ้จะปรากฏ  ขึน้มาในแท็บ และจะไมส่ามารถกําหนดหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
ไดอ้กีตอ่ไป

การตัง้คา่ในแท็บที ่  ปรากฏขึน้จะไมใ่ชก้บัเครือ่งพมิพ ์ถงึแมว้า่จะคลกิที ่[ใชง้าน] แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้การตัง้
คา่ในแท็บจะไมถ่กูบนัทกึหรอืสง่ออกเมือ่ดําเนนิการคําสัง่ [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] หรอื [สง่ออก]

6 พารามเิตอร์
แสดงการตัง้คา่ปัจจบุัน

7 ออก
ออกจาก [การต ัง้คา่อปุกรณ์] และกลับไปยังหนา้ตา่งหลักของ “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์

8 ใชง้าน
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่ ใหเ้ลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] จากรายการแบบดงึลง
สามารถนําไฟลคํ์าสัง่ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่ใชง้านการตัง้คา่ในเครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“โหมด
ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ”่ ใน หนา้ 130)
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แถบเมนู 6

1 ใชก้ารต ัง้คา่กบัเครือ่งพมิพ์
นําการตัง้คา่ตา่งๆ ไปใชก้บัเครือ่งพมิพ์
ดําเนนิการเดยีวกนักบัเมือ่คลกิ [ใชง้าน]

2 บนัทกึการต ัง้คา่ในไฟลค์าํส ัง่
บันทกึการตัง้คา่ทีร่ะบใุนไฟลคํ์าสัง่
ดําเนนิการเดยีวกนักบัเมือ่เลอืก [บนัทกึในไฟลค์าํส ัง่] ในรายการแบบดงึลง [ใชง้าน]

3 นําเขา้
นําเขา้ไฟลท์ีส่ง่ออก

4 สง่ออก
บันทกึการตัง้คา่ในปัจจบุันไวใ้นไฟล์

5 บนัทกึบนัทกึการพมิพล์งในไฟล์
บันทกึบนัทกึการพมิพล์งในไฟลห์นึง่ในรปูแบบ CSV

6 การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์
พมิพร์ายงานทีม่เีวอรช์ัน่เฟิรม์แวร ์และขอ้มลูการตัง้คา่อปุกรณ์
คณุยังสามารถพมิพร์ายงานนีโ้ดยกดปุ่ ม  (ป้อนและตัด) ไวน้านกวา่ 10 วนิาท ีสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยัน
การตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 122

หมายเหตุ
เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้ใหใ้ชเ้ทป 24 หรอื 36 มม.

5
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7 การต ัง้คา่ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน
ตัง้คา่ทัง้หมดของเครือ่งพมิพใ์หมเ่ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

8 ลบแมแ่บบและฐานขอ้มลู
ลบแมแ่บบและฐานขอ้มลูทีจ่ัดเก็บในเครือ่งพมิพ์

9 ลบบนัทกึการพมิพ์
ลบบนัทกึการพมิพท์ีจ่ัดเก็บในเครือ่งพมิพ์

10 ป้อนทอ่
ปรับตําแหน่งทอ่โดยป้อนทอ่ตามจํานวนทีร่ะบ ุทอ่จะถกูป้อนเมือ่คลกิ [เดนิหนา้] หรอื [ถอยหลงั]

11ต ัง้คา่ การนบัการตดัทอ่ใหม่
ตัง้คา่ตวันับจํานวนสําหรับการตัดทอ่ใหม่

12ต ัง้คา่ ความยาวการพมิพท์อ่ใหม่
ตัง้คา่ความยาวทัง้หมดสําหรับทอ่ทีพ่มิพ์

13การต ัง้คา่ตวัเลอืก
หากเลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [อยา่แสดงขอ้ความแจง้เตอืนความผดิพลาดหากไมส่ามารถรบัการต ัง้คา่
ปจัจบุนัไดเ้มือ่เร ิม่ทํางาน] ระบบจะไมแ่สดงขอ้ความในครัง้ตอ่ไป

14ขอ้มลูเกีย่วกบั
แสดงขอ้มลูเวอรช์ัน่
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แท็บพืน้ฐาน 6

1 เปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ
ระบวุา่เครือ่งพมิพจ์ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัตเิมือ่มกีารเสยีบสายไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าหรอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปิดการใชง้าน], [เปิดใชง้าน]

2 ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(AC/DC)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เชือ่มตอ่เตา้รับไฟฟ้าอยู่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ไมม่]ี, 10/20/30/40/50 นาท,ี 1/2/4/8/12 ชัว่โมง

3 ปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(Li-ion)
ระบรุะยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งพมิพจ์ะปิดโดยอตัโนมัตเิมือ่เครือ่งใชง้านแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได ้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ไมม่]ี, 10/20/30/40/50 นาท,ี 1 ชัว่โมง

4 เนือ้หา
ระบขุอ้มลูเครือ่งพมิพท์ีจ่ะทําการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ท ัง้หมด], [บนัทกึการใชง้าน], [การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์, [ขอ้มลูการโอนถา่ยเครือ่งพมิพ]์

5 บนัทกึบนัทกึการพมิพข์องเครือ่งพมิพ์
เลอืกวา่ตอ้งการบันทกึบนัทกึการพมิพข์องเครือ่งพมิพห์รอืไม ่หากใชง้าน [ปิดการใชง้าน] ในเครือ่งพมิพ ์
[การบํารงุรกัษา] - [บนัทกึบนัทกึการพมิพล์งในไฟล]์ จะไมทํ่างาน
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิดใชง้าน], [ปิดการใชง้าน]

1
2
3

4

5
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แท็บการต ัง้คา่ฉลาก 6

1 การปรบัความยาว
ปรับความยาวของฉลากทีพ่มิพอ์อกมาใหส้อดคลอ้งกบัความยาวของฉลากทีแ่สดงในคอมพวิเตอร์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -4 ถงึ +4 (เพิม่ทลีะ 1)

2 การปรบัต ัง้ขอบการตดัเต็ม
ปรับความยาวระยะขอบเมือ่ตดัฉลากแบบตัดเต็ม
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -2 ถงึ +2 (เพิม่ทลีะ 1)

3 การปรบัต ัง้ขอบการตดัครึง่
ปรับความยาวระยะขอบเมือ่ตดัฉลากแบบตัดครึง่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -2 ถงึ +2 (เพิม่ทลีะ 1)

4 พมิพท์ดสอบ
พมิพฉ์ลากเพือ่ตรวจสอบผลของแตล่ะการปรับ

1
2
3

4
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แท็บการต ัง้คา่ทอ่ 6

1 ชนดิเครือ่งหมายการตดั
ระบเุครือ่งหมายทีพ่มิพบ์นทอ่เพือ่ระบตํุาแหน่งการตัดทอ่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ไมม่]ี, [Dot], [Line]

2 ความลกึในการตดั
ปรับความลกึในการตดัครึง่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -3 ถงึ +3 (เพิม่ทลีะ 1)

3 ตดัอตัโนมตั ิ
ปรับกาํลังการตดัเต็ม
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปกต]ิ, [แข็ง]

4 ความเร็วในการพมิพ์
ปรับความเร็วในการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ความเร็วทีเ่ร็วข ึน้], [คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้]

หมายเหตุ
• โหมด [คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้] คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้สามารถปรับปรงุผลลัพธก์ารพมิพเ์มือ่ตัวอกัษรทีพ่มิพซ์ดีจาง
• ถา้ใช ้P-touch ในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมู ิ20 °C หรอืตํา่กวา่ ขอแนะนําใหต้ัง้คา่ [ความเร็วในการพมิพ]์ ไปที ่

[คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้]

5 ความหนาแนน่ในการพมิพ์
ปรับความเขม้ในการพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -3 ถงึ +3 (เพิม่ทลีะ 1)

6 เพิม่แรงในการดงึ
ปรับเพิม่แรงในการดงึเพือ่ทําใหง้านพมิพจ์างลงหรอืเขม้ขึน้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [ปกต]ิ, [แข็ง], [ออ่น]

7 ปรบัความยาว
ปรับความยาวของทอ่ทีพ่มิพอ์อกมาใหส้อดคลอ้งกบัความยาวของทอ่ทีแ่สดงในคอมพวิเตอร์

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
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8 ปรบัตาํแหนง่ซา้ย/ขวา
ปรับตําแหน่งการพมิพใ์นแนวนอน
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -30.0 มม. ถงึ +30.0 มม. (เพิม่ขึน้ทลีะ 0.1 มม.)
+: เลือ่นไปทางซา้ย
-: เลือ่นไปทางขวา

หมายเหตุ
หากคณุปรับตําแหน่งการพมิพท์ีน่ี ่คา่เดยีวกนันีจ้ะถกูนําไปใชก้บัเสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่ทัง้หมด

9 ปรบัตาํแหนง่ขึน้/ลง
ปรับตําแหน่งการพมิพใ์นแนวตัง้
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ -2.0 ถงึ +1.0 (เพิม่ทลีะ 0.5)
+: เลือ่นขึน้
-: เลือ่นลง

หมายเหตุ
หากคณุปรับตําแหน่งการพมิพท์ีน่ี ่คา่เดยีวกนันีจ้ะถกูนําไปใชก้บัเสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่ทัง้หมด

10กลบัดา้น
เปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่การทํางานกลับดา้นกอ่นพมิพ์
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิด], [ปิด]

11ทอ่ใส
ระบวุา่คณุสามารถใชท้อ่ใสและทอ่อืน่ๆ ทีเ่ซนเซอรท์อ่ไมส่ามารถตรวจพบไดห้รอืไม่
การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ด:้ [เปิด], [ปิด]
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การนําการเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่ไปใชก้บัเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง 6

a หลังจากใชง้านการตัง้คา่กบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกแลว้ ใหถ้อนการเชือ่มตอ่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรแ์ละเชือ่มตอ่
เครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องเขา้กบัคอมพวิเตอร์

b เลอืกเครือ่งพมิพท์ีเ่พิง่เชือ่มตอ่ใหมจ่ากรายการแบบดงึลง [เครือ่งพมิพ]์

c คลกิ [ใชง้าน]
การตัง้คา่เดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นเครือ่งพมิพเ์ครือ่งแรกนัน้จะนําไปใชง้านกบัเครือ่งพมิพเ์ครือ่งทีส่องดว้ย

d ทําซํ้าตามขัน้ตอนที ่a-c สําหรับเครือ่งพมิพท์กุเครือ่งทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่

หมายเหตุ
เพือ่บนัทกึการตัง้คา่ปัจจบุนัเอาไวใ้นไฟล ์คลกิที ่[ไฟล]์ - [สง่ออก]

การตัง้คา่เดยีวกนันีส้ามารถนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพอ์กีเครือ่งโดยการคลกิ [ไฟล]์ - [นําเขา้] แลว้จงึเลอืกไฟลก์ารตัง้
คา่ทีส่ง่ออก (ดทูี ่“การตัง้คา่อปุกรณ์” ใน หนา้ 112)
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การเปลีย่นแปลงการต ัง้คา่การพมิพบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที่ 6

หากใชอ้ปุกรณ์เคลือ่นที ่ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่ตามความจําเป็นโดยใชแ้อปพลเิคชนักอ่นการพมิพ์

สามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ตา่งๆ ไดด้ังแสดงในแอปพลเิคชนั

หมายเหตุ
กอ่นการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เคลือ่นที ่คณุสามารถระบกุารตัง้คา่โดยละเอยีดโดยการเชือ่มตอ่ P-touch กบัคอมพวิเตอร์
ผา่น USB และใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“การใชง้านเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ใน หนา้ 97)
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7

การยนืยนัการต ัง้คา่ P-touch 7

คณุสามารถพมิพร์ายงานการตัง้คา่ หรอืแสดงขอ้มลูการตัง้คา่โดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่ P-touch กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์
เคลือ่นที่

เมือ่ตอ้งการพมิพร์ายงานการตัง้คา่พืน้ฐาน:

หมายเหตุ
รายงานนีม้ขีอ้มลูดังตอ่ไปนี:้ เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร ์ขอ้มลูการตัง้คา่อปุกรณ์ ขอ้มลูการตัง้คา่ Wi-Fi และรายละเอยีดขอ้มลูที่
ถกูถา่ยโอน (แมแ่บบ ฐานขอ้มลู และสญัลักษณ์ทีถ่กูถา่ยโอน)

a เปิดเครือ่ง P-touch

b กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั) คา้งไวน้านกวา่ 10 วนิาทเีพือ่พมิพร์ายงาน

หมายเหตุ
• เมือ่คณุพมิพร์ายงานนี ้ใหใ้ชเ้ทป 24 หรอื 36 มม.

• การดําเนนิการนีส้ามารถทําโดยการใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพไ์ดเ้ชน่กนั (ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” 
ใน หนา้ 96)

ฟงักช์ ัน่อ ืน่ๆ 7
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การพมิพฉ์ลากแบบแจกจา่ยไปทีเ่ครือ่งพมิพห์ลายเครือ่ง 
(ฉลากเทา่น ัน้) 7

การพมิพแ์บบแจกจา่ย 7

เมือ่พมิพฉ์ลากเป็นจํานวนมากๆ สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่งได ้เนือ่งจากการพมิพเ์กดิขึน้
พรอ้มกนั เวลาการพมิพทั์ง้หมดจงึลดลง

หมายเหตุ
• คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีสํ้าหรับพมิพท์อ่ได ้

• สามารถแจกจา่ยงานพมิพไ์ปยังเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น USB หรอืการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

• จํานวนหนา้จะถกูแบง่โดยอตัโนมัตริะหวา่งเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืก หากไมส่ามารถแบง่จํานวนหนา้ระหวา่งเครือ่งพมิพเ์ป็น
จํานวนเทา่กนัได ้ระบบจะแบง่ตามลําดับเครือ่งพมิพใ์นรายการทีอ่ยูใ่นกลอ่งโตต้อบ [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจก
จา่ย] เมือ่ระบกุารตัง้คา่การพมิพไ์วใ้นขัน้ตอน 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 [การพมิพแ์บบแจกจา่ย] แลว้คลกิ [ต ัง้คา่]

d ในกลอ่งโตต้อบ [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย] เลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่กระจายการพมิพ์

1 คลกิ [ตรวจหาขอ้มลูกระดาษปจัจบุนั…]

2 ขอ้มลูเครือ่งพมิพปั์จจบุนัทีถ่กูตรวจพบจะปรากฏดา้นลา่ง [ความกวา้งปจัจบุนั] และ [ชนดิกระดาษ]

3 เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายทีอ่ยูต่ดิกบั [ชือ่เครือ่งพมิพ]์ ทีค่ณุตอ้งการ

หมายเหตุ

ถา้ความกวา้งของเทปทีเ่ลอืกนัน้ตา่งจากทีแ่สดงอยูท่ีด่า้นขา้ง [ความกวา้งปจัจบุนั] จะม ี  ปรากฏขึน้ทีด่า้นขา้งของ
การตัง้คา่ซึง่อยูด่า้นลา่ง [ความกวา้งปจัจบุนั] โหลดเทปเขา้เครือ่งพมิพต์ามความกวา้งทีร่ะบ ุ[ต ัง้คา่ความกวา้ง]

3

1

2
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e ระบคุวามกวา้งของเทป

ก. หากเลอืกเครือ่งพมิพเ์พยีงหนึง่เครือ่ง

ในกลอ่งโตต้อบ [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย] จากขัน้ตอน d ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ แลว้จงึดับเบลิคลกิหรอืคลกิขวาทีก่ารตัง้คา่นัน้ แลว้คลกิ [ต ัง้คา่] จากรายการแบบดงึลง [ต ัง้คา่ความกวา้ง] ให ้
เลอืกความกวา้งของเทป

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

ข. หากเลอืกเครือ่งพมิพห์ลายๆ เครือ่ง

ในกลอ่งโตต้อบ [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย] จากขัน้ตอน d ใหเ้ลอืกเครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ คลกิขวาทีก่ารตัง้คา่นัน้ แลว้จงึคลกิ [ต ัง้คา่] จากรายการแบบดงึลง [ต ัง้คา่ความกวา้ง] ใหเ้ลอืกความกวา้งของ
เทป การตัง้คา่ความกวา้งของเทปทีเ่หมอืนกนัจะนําไปใชก้บัเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกไวท้กุเครือ่ง

หมายเหตุ
การตัง้คา่ทีด่า้นลา่ง [การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ]์ และ [หมายเหต]ุ จะไมส่ามารถใชไ้ด ้

f คลกิ [ตกลง] เพือ่ปิดหนา้ตา่งการตัง้คา่ความกวา้งของเทป
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g คลกิ [ตกลง] เพือ่ปิดหนา้ตา่ง [การต ัง้คา่การพมิพแ์บบแจกจา่ย]
การตัง้คา่เสร็จสมบรูณ์แลว้

h คลกิ [ตกลง] เพือ่เริม่การพมิพแ์บบกระจาย

หมายเหตุ
• อาจเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะตรวจพบขอ้มลูสําหรับเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มตอ่โดยใชฮ้บั USB หรอืเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์กอ่นทําการ
พมิพ ์ใหใ้สก่ารตัง้คา่ดว้ยตนเองและตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพนั์น้สามารถใชสํ้าหรับการพมิพไ์ดห้รอืไม่

• ฟังกช์ัน่นีอ้าจใชไ้มไ่ด ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเราทเตอรแ์ละคณุสมบัตดิา้นความปลอดภัยทีใ่ชอ้ยู ่เชน่ ไฟรว์อลล์

• เราขอแนะนําใหค้ณุทดสอบการเชือ่มตอ่สําหรับสภาพแวดลอ้มการทํางานของคณุ ตดิตอ่ผูจ้ัดการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืผูด้แูลระบบเพือ่ขอความชว่ยเหลอื
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การพมิพฉ์ลากในโหมดความละเอยีดสงู 7

สามารถใชก้ารพมิพค์วามละเอยีดสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC เชือ่มตอ่อยู ่และตดิตัง้เทปเคลอืบ
ลามเินต TZe ทีม่หีมกึดํา ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่เลอืกโหมดความละเอยีดสงูเมือ่ทําการพมิพฉ์ลาก คณุไมส่ามารถใช ้
ฟังกช์ัน่นีไ้ดสํ้าหรับเทป TZe-FX**1

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

b คลกิ [คณุสมบตั…ิ]

c ในแท็บเมนู [พืน้ฐาน] เลอืก [ความเร็วสงู] จากรายการแบบดงึลง [คณุภาพ]

d คลกิ [ตกลง]
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การพมิพฉ์ลากในโหมดความเร็วสงู 7

สามารถใชก้ารพมิพด์ว้ยความเร็วสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC เชือ่มตอ่อยู ่และตดิตัง้เทปเคลอืบ
ลามเินต TZe ทีม่หีมกึดํา ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่เลอืกโหมดความเร็วสงูขณะพมิพฉ์ลาก คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นี้
ไดสํ้าหรับเทป TZe-FX**1

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

b คลกิ [คณุสมบตั…ิ]

c ในแท็บ [พืน้ฐาน] เลอืก [ความเร็วสงู] จากรายการแบบดงึลง [คณุภาพ]

d คลกิ [ตกลง]
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การพมิพฉ์ลากในโหมดคณุภาพสงู 7

สามารถใชก้ารพมิพค์ณุภาพสงูไดถ้า้ไดต้ดิตัง้เทปเคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีาเอาไว ้ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่
เลอืกโหมดคณุภาพสงูเมือ่ทําการพมิพฉ์ลาก คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์นันีสํ้าหรับเทป TZe-FX**1

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

b คลกิ [คณุสมบตั…ิ]

c ในแท็บ [พืน้ฐาน] เลอืก [คณุภาพสงู] จากรายการแบบดงึลง [คณุภาพ]
 

d คลกิ [ตกลง]

หมายเหตุ
• คณุสามารถเลอืกโหมดคณุภาพสงูใน P-touch Editor คลกิ [ไฟล]์ - [พมิพ]์ จากนัน้เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย 

[เนน้ทีค่ณุภาพการพมิพ]์ ใต ้[ตวัเลอืก]

• คณุยังสามารถเลอืกโหมดคณุภาพสงูโดยใชช้ดุแป้นพมิพแ์บบ LCD 
เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter  
เลอืก [ปรับฉลาก] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter  
เลอืก [คณุภาพสงู] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter 
เลอืก [คณุภาพสงู] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เพือ่ใชง้านการตัง้คา่
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โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ 7

คาํอธบิาย 7

คณุลกัษณะโหมดทีเ่กบ็ขอ้มลูขนาดใหญช่ว่ยใหค้ณุสามารถสือ่สารกบั P-touch ดว้ยไฟลเ์พยีงไฟลเ์ดยีว ผา่นอนิเทอรเ์ฟส 
USB โดยไมต่อ้งโหลดไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์ไฟลท์ีถ่กูคดัลอกไปยงัพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูขนาดใหญข่อง P-touch จะถกูประมวล
ผลเมือ่คณุกดคยี ์พมิพ์

คณุลักษณะนีม้ปีระโยชนสํ์าหรับ:

 การใชก้ารตัง้คา่เครือ่งพมิพท์ีบ่นัทกึในไฟลคํ์าสัง่ (ไฟลใ์นรปูแบบ .bin) หรอืการเพิม่แมแ่บบ (ไฟลใ์นรปูแบบ .blf) 
ใน the P-touch ทีก่ระจายโดยผูด้แูลระบบ โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืซอฟตแ์วรใ์ดๆ

 การดําเนนิการคําสัง่ตา่งๆ โดยไมต่อ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ์

 การใชอ้ปุกรณ์ทีม่ ีOS (รวมทัง้ระบบปฏบิัตกิารทีไ่มใ่ช ่Windows®) ทีม่คีณุลักษณะโฮสต ์USB สําหรับพมิพแ์ละสง่ตอ่
ขอ้มลู

ใชโ้หมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ 7

a ตรวจสอบวา่ P-touch ปิดแลว้

b กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คยี ์โปรแกรม และคยี ์หนา้แรก คา้งไวพ้รอ้มกนั
P-touch จะเริม่ทํางานในโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) สเีขยีวจะตดิขึน้ และไฟแสดง
สถานะ  (ฉลาก) สสีม้จะตดิขึน้

c เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์กบั P-touch ผา่น USB
พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญข่อง P-touch จะปรากฏขึน้มาเป็นโฟลเดอรบ์นหนา้จอคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์

หมายเหตุ
ถา้พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญไ่มป่รากฏขึน้มาโดยอตัโนมัต ิดขูอ้มลูเกีย่วกบัการแสดงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญใ่นคํา
แนะนําการปฏบิัตกิารสําหรับระบบปฏบิตักิารของคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์

d ลากและวางไฟลท์ีค่ณุตอ้งการคดัลอกไปยังพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

e กดคยี ์พมิพ์
คําสัง่ตา่งๆ ในไฟลคํ์าสัง่จะถกูดําเนนิการ และไฟแสดงสถานะ  (ฉลาก) สเีขยีวกะพรบิหนึง่ครัง้
เมือ่ดําเนนิการเสร็จ ไฟแสดงสถานะ  (ฉลาก) สสีม้จะตดิขึน้

f หากตอ้งการปิดโหมดทีเ่กบ็ขอ้มลูขนาดใหญ ่ใหปิ้ด P-touch เพือ่ใหเ้ริม่ตน้ในโหมดการทํางานปกติ
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สิง่สําคญั
• เมือ่ปิด P-touch โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญจ่ะถกูยกเลกิการทํางาน และไฟลใ์ดๆ ในพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญจ่ะ
ถกูลบ

• คณุลักษณะนีส้นับสนุนไฟล ์.bin และ .blf ไมส่นับสนุนไฟลร์ปูแบบอืน่

• อยา่สรา้งโฟลเดอรใ์นพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ ่หากโฟลเดอรถ์กูสรา้งขึน้ จะไมส่ามารถเขา้ถงึไฟลใ์นโฟลเดอรนั์น้ได ้

• พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญม่คีวามจ ุ2.5 เมกะไบต ์ไฟลข์นาดใหญก่วา่ 2 เมกะไบต ์อาจไมทํ่างานอยา่งถกูตอ้ง

• หากคดัลอกหลายไฟล ์จะไมส่ามารถรับประกนัลําดบัทีคํ่าสัง่จะถกูดําเนนิการ

• คณุลักษณะ Wi-Fi ไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะที ่P-touch กําลังทํางานในโหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

• อยา่เขา้ถงึไฟลอ์ืน่ๆ ในพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญข่ณะกําลงัดําเนนิการกบัไฟลท์ีค่ดัลอกมา

หมายเหตุ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิสีรา้งไฟล ์.blf ดทูี ่“การสรา้งไฟล ์BLF” ใน หนา้ 157



สว่นที ่II

แอปพลเิคชนั II

การใชซ้อฟตแ์วร ์P-touch 133
วธิใีช ้Cable Label Tool 134
วธิใีช ้P-touch Editor 143
วธิใีช ้P-touch Transfer Manager 147
วธิใีช ้P-touch Library 158
การถา่ยโอนแมแ่บบดว้ย P-touch Transfer Express 164
วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch 172



133

8
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การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์P-touch 8

คณุตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์P-touch และไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพใ์นการใชง้าน P-touch ของคณุกบัคอมพวิเตอร์

ตดิตัง้โปรแกรมเหลา่นีโ้ดยใชซ้ดี-ีรอม

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้ไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ใหด้ทูี ่“การตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วร”์ 
ใน หนา้ 77

เพือ่ดาวนโ์หลดไดรเวอรแ์ละซอฟตแ์วรล์า่สดุแตล่ะรายการ โปรดเยีย่มชม Brother Solutions Center ไดท้ี ่
support.brother.com 

[Select your region/country] (เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ) - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

การใชซ้อฟตแ์วร ์P-touch 8

http://support.brother.com/
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9

การเร ิม่ใชง้าน Cable Label Tool 9

a เริม่ตน้ Cable Label Tool

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

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [โปรแกรมท ัง้หมด] - [Brother P-touch] - [Cable Label Tool 1.0] หรอื
ดับเบลิคลกิทีไ่อคอนทางลัด [Cable Label Tool 1.0] บนเดสกท็์อป

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

คลกิที ่[Cable Label Tool 1.0] บนหนา้จอ [แอป] หรอืดับเบลิคลกิที ่[Cable Label Tool 1.0] 
บนเดสกท็์อป

 สําหรบั Windows® 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ เลอืก [แอปท ัง้หมด] และคลกิที ่[Cable Label Tool 1.0] ซึง่อยูภ่ายใต ้[Brother P-touch] 
หรอืดบัเบลิคลกิที ่[Cable Label Tool 1.0] บนเดสกท็์อป

วธิใีช ้Cable Label Tool 9
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b คลกิทีปุ่่ มสําหรับประเภทฉลากสายเคเบิล้ทีค่ณุตอ้งการ

การสรา้งฉลากสายเคเบิล้ 9

เฟซเพลท 9

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชร้ะบแุผน่หนา้ไดห้ลากหลาย

บลอ็กขอ้ความจะถกูจัดระยะไวเ้ทา่ๆ กนับนแตล่ะฉลาก
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รปูแบบการพมิพแ์บบพนัรอบสาย 9

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชพั้นรอบสายเคเบลิหรอืสายไฟ

ขอ้ความจะถกูหมนุทวนเข็มนาฬกิา 90° แลว้พมิพ์

หมายเหตุ
เมือ่ใชเ้ทประบชุือ่แบบยดืหยุน่:

• แนะนําใหใ้ชเ้ทปแบบยดืหยุน่สําหรับฉลากแบบ “กระดาษหอ่สายเคเบลิ”

• ฉลากทีทํ่าจากเทปแบบยดืหยุน่ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใชเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า

• เวลาพันฉลากรอบวตัถทุรงกระบอก เสน้ผา่นศนูยก์ลาง (1) ของวัตถคุวรยาวอยา่งนอ้ย 3 มม.

• สว่นปลายฉลากทีม่าซอ้นกนั (2) ควรมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 5 มม.

2

1
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9

รปูแบบการพมิพแ์บบธง 9

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชพั้นรอบสายเคเบลิหรอืสายไฟ และปลายทัง้สองขา้งของฉลากประกบกนัเป็นรปูธง

ขอ้ความจะถกูพมิพบ์นปลายทัง้สองขา้งของฉลากรปูธง โดยทีป่ลอ่ยใหม้พีืน้ทีว่า่งในสว่นกลางทีพั่นรอบสายเคเบลิ

หมายเหตุ
• ธงควรมคีวามยาว (1) อยา่งนอ้ย 5 มม.

• ทศิทาง

• เราแนะนําใหใ้ชเ้ทปแบบยดืหยุน่สําหรับฉลากแบบ “ธงสายเคเบลิ”

• ฉลากทีทํ่าจากเทปแบบยดืหยุน่ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพือ่ใชเ้ป็นฉนวนไฟฟ้า

แนวนอน แนวตัง้

1 ความยาวของธง

2 เสน้รอบวงของสายเคเบลิ

1

1 2 1 1 2 1
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แผงกระจายสาย 9

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชร้ะบแุผงสายเคเบลิไดห้ลายประเภท

พนัชด์าวนบ์ล็อก 9

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชร้ะบปุระเภทของการเชือ่มตอ่ทางไฟฟ้า มักใชใ้นระบบโทรศพัท ์คณุสามารถใสไ่ดส้งูสดุแปด
บรรทัดสําหรับแตล่ะบล็อกบนฉลากใบเดยีว
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ธงแบบไดคทั 9

ฉลากประเภทนีส้ามารถใชพ้มิพล์งบนฉลากธงแบบไดคทัพเิศษเพือ่สรา้งฉลากรปูธงสําหรับสายเคเบลิและสายไฟ

ใหใ้ชต้ลับฉลาก FLe สําหรับการใชง้านประเภทนี้

ทอ่ PVC 9

ทอ่ประเภทนีส้ามารถใชร้ะบหุรอืเป็นฉนวนหุม้สายเคเบลิ หรอืเพือ่ป้องกนัความรอ้น
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ทอ่หด 9

ทอ่ประเภทนีส้ามารถทําใหห้ดตัวดว้ยความรอ้นเพือ่ใหพ้อดกีบัสายเคเบลิ ใหใ้ชต้ลับปลอก HSe สําหรับการใชง้าน
ประเภทนี้

การเชือ่มโยงฐานขอ้มลู 9

คณุสามารถเชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบัแมแ่บบ

a คลกิที ่[ฐานขอ้มลู]

b เลอืกฐานขอ้มลู

c ฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงกบัแมแ่บบจะปรากฏขึน้
ระบขุอ้มลูทีจ่ะพมิพแ์ละจํานวนสําเนา
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การพมิพฟ์งักช์ ัน่ลําดบัตวัเลข (หมายเลขเรยีงตวัเลขตอ่เนือ่ง) 9

คณุสามารถสรา้งฉลากเรยีงตวัเลขตอ่เนือ่งเป็นตวัเลขได ้

a ไฮไลทข์อ้ความทีค่ณุตอ้งการใหเ้รยีงตัวเลขตอ่เนือ่ง

b คลกิที ่[พมิพต์อ่เนือ่ง]

c ระบกุารตัง้คา่โดยใชร้ปูภาพหนา้จอเป็นตวัอยา่ง

การพมิพด์ว้ย Cable Label Tool 9

คณุสามารถพมิพโ์ดยเลอืก [พมิพ]์ จากเมนู [ไฟล]์ หรอืการคลกิทีปุ่่ ม [พมิพ]์ (กําหนดคา่การตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอ 
[พมิพ]์ กอ่นการพมิพ)์
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การถา่ยโอนแมแ่บบจาก Cable Label Tool ไปยงั P-touch 9

ดว้ยฟังกช์ัน่ถา่ยโอน คณุสามารถถา่ยโอนแมแ่บบหรอืแมแ่บบทีม่ฐีานขอ้มลูไปยัง P-touch โดยไมต่อ้งใช ้P-touch 
Transfer Manager

คณุไมส่ามารถถา่ยโอนแมแ่บบสําหรับทอ่ได ้

a แสดงแมแ่บบทีจ่ะถา่ยโอนไปยังหนา้ตา่งเคา้โครง

b คลกิที ่[ถา่ยโอน]
กลอ่งโตต้อบ [ถา่ยโอนแมแ่บบ] จะปรากฏขึน้

c เลอืกคยีก์ารกําหนด

หมายเหตุ
หากแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ทีถ่กูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพม์หีมายเลขคยีเ์ดยีวกบัแมแ่บบทีถ่กูบนัทกึไวใ้นเครือ่งพมิพอ์ยู่
กอ่นแลว้ แมแ่บบใหมจ่ะบนัทกึทับแมแ่บบเกา่

d เพือ่ถา่ยโอนแมแ่บบดว้ยฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มตอ่กนั เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมาย [ถา่ยโอนดว้ยฐานขอ้มลู]

e คลกิที ่[ถา่ยโอน]
แมแ่บบหรอืแมแ่บบทีม่ฐีานขอ้มลูจะถกูถา่ยโอนไปยังเครือ่งพมิพ์

หมายเหตุ
• การตัง้คา่ [พมิพต์อ่เนือ่ง] จะไมถ่กูถา่ยโอน

• เมือ่ถา่ยโอนแมแ่บบทีม่ฐีานขอ้มลู หากฐานขอ้มลูทีเ่ชือ่มตอ่มหีลายแผน่งาน แผน่งานทีก่ําลงัแสดงอยูใ่นกลอ่งโตต้อบ
ฐานขอ้มลูเทา่นัน้ทีจ่ะถกูถา่ยโอน
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10

การเร ิม่ตน้ P-touch Editor 10

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 5.1] หรอืดับเบลิคลกิ
ไอคอนทางลดั [P-touch Editor 5.1] บนเดสกท็์อป

เมือ่ P-touch Editor เริม่ตน้ เลอืกวา่คณุตอ้งการสรา้งเคา้โครงใหมห่รอืเปิดใชเ้คา้โครงเดมิทีม่อียูแ่ลว้

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

คลกิ [P-touch Editor 5.1] บนหนา้จอ [แอป] หรอืดบัเบลิคลกิ [P-touch Editor 5.1] บนเดสกท็์อป

เมือ่ P-touch Editor เริม่ตน้ เลอืกวา่คณุตอ้งการสรา้งเคา้โครงใหมห่รอืเปิดใชเ้คา้โครงเดมิทีม่อียูแ่ลว้

 สําหรบั Windows® 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ คลกิ [แอปท ัง้หมด] และคลกิ [P-touch Editor 5.1] ภายใต ้[Brother P-touch] หรอื
ดับเบลิคลกิ [P-touch Editor 5.1] บนเดสกท็์อป

เมือ่ P-touch Editor เริม่ตน้ เลอืกวา่คณุตอ้งการสรา้งเคา้โครงใหมห่รอืเปิดใชเ้คา้โครงเดมิทีม่อียูแ่ลว้

หมายเหตุ
เพือ่เปลีย่นฟังกช์ัน่การทํางานของ P-touch Editor เมือ่เริม่ตน้ คลกิ [เครือ่งมอื] - [ตวัเลอืก] จากแถบเมนู P-touch 
Editor เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ [ตวัเลอืก] ทีด่า้นซา้ย เลอืกหัวขอ้ [ตวัเลอืก] แลว้เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการใน
กลอ่งรายการ [การดาํเนนิงาน] ภายใต ้[การต ัง้คา่เร ิม่ตน้] การตัง้คา่จากโรงงานคอื [แสดงมมุมองใหม]่

วธิใีช ้P-touch Editor 10
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b เลอืกหนึง่ตัวเลอืกจากทีแ่สดงบนหนา้จอ

1 เพือ่สรา้งโครงสรา้งใหม ่ดับเบลิคลกิที ่[โครงสรา้งใหม]่ หรอืคลกิ [โครงสรา้งใหม]่ แลว้จงึคลกิ [ ]

2 เพือ่สรา้งโครงสรา้งใหมโ่ดยใชโ้ครงสรา้งทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้ ดบัเบลิคลกิทีปุ่่ มหมวดหมู ่หรอืเลอืกปุ่ มหมวด
หมูแ่ลว้คลกิ [ ]

3 เพือ่เชือ่มตอ่เคา้โครงทีต่ัง้คา่ไวล้ว่งหนา้แลว้เขา้กบัฐานขอ้มลู เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายทีอ่ยูถั่ดจาก [การ
เชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู]

4 เพือ่เปิดเคา้โครงทีม่อียู ่คลกิ [เปิด]

5 เพือ่เปิดแอปพลเิคชนัสําหรับการสรา้งฉลากสําหรับการจัดการอปุกรณ์ไฟฟ้า ดับเบลิคลกิที ่[วซิารด์การทํา
ฉลากผา่นสายเคเบลิ] หรอืคลกิที ่[วซิารด์การทําฉลากผา่นสายเคเบลิ] แลว้จงึคลกิ [ ]

2

1
5

4

3
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การพมิพด์ว้ย P-touch Editor 10

โหมด Express 10

โหมดนีช้ว่ยใหค้ณุสรา้งรปูแบบทีป่ระกอบดว้ยขอ้ความและรปูภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

คณุสามารถพมิพโ์ดยการเลอืก [พมิพ]์ จาก [ไฟล]์ ในแถบเมนู หรอืโดยการคลกิทีไ่อคอน [พมิพ]์ (กําหนดคา่การตัง้คา่
การพมิพใ์นหนา้จอ [พมิพ]์ กอ่นการพมิพ)์

โหมด Professional 10

โหมดนีช้ว่ยใหค้ณุสรา้งรปูแบบโดยการใชเ้ครือ่งมอืและตัวเลอืกขัน้สงูทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย

คณุสามารถพมิพโ์ดยการเลอืก [พมิพ]์ จาก [ไฟล]์ ในแถบเมนู หรอืคลกิทีไ่อคอนการตัง้คา่การพมิพ ์(A) กําหนดคา่การ
ตัง้คา่การพมิพใ์นหนา้จอ [พมิพ]์ กอ่นสัง่พมิพ์

นอกจากนี ้คณุสามารถคลกิทีไ่อคอน [พมิพ]์ “B” เพือ่เริม่ตน้การพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพ์

B

A
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โหมดถา่ยรปู 10

โหมดนีช้ว่ยใหค้ณุจับภาพทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่นของการแสดงผลบนหนา้จอคอมพวิเตอรข์องคณุ พมิพอ์อกมาเป็นรปู
ภาพ และบนัทกึสําหรับใชง้านในภายหลังได ้

a คลกิทีปุ่่ มเลอืกโหมด [ถา่ยรปู]
กลอ่งโตต้อบ [คาํอธบิายของโหมดถา่ยรปู] จะปรากฏขึน้

b คลกิ [ตกลง]
จานสโีหมด [ถา่ยรปู] จะปรากฏขึน้

การพมิพท์อ่ 10

เมือ่พมิพท์อ่ PVC เลอืก “PVC Dia **” สําหรับการตัง้คา่สือ่ใน P-touch Editor ป้อนขอ้ความ แลว้พมิพท์อ่
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11

โปรแกรมนีใ้หค้ณุสามารถถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ ไปยัง P-touch และบนัทกึขอ้มลูสํารองของขอ้มลูของคณุลงใน
คอมพวิเตอร์

คณุไมส่ามารถถา่ยโอนแมแ่บบสําหรับทอ่ได ้

การถา่ยโอนแมแ่บบไปยงั P-touch Transfer Manager 11

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

a สรา้งรปูแบบทีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นแมแ่บบดว้ย Ptouch Editor แลว้จงึเลอืกเมนู [ไฟล]์ - [บนัทกึเป็น] เพือ่บนัทกึไว ้
เป็นไฟลแ์มแ่บบ (*.lbx)

b คลกิ [ไฟล]์ - [ถา่ยโอนแมแ่บบ] - [ถา่ยโอน]
เมือ่ P-touch Transfer Manager เริม่ตน้ขึน้ หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
สามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีเ้พือ่เริม่ตน้ 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 [แอปพลเิคชนั]

• สําหรบั Windows® 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ เลอืก [แอปท ัง้หมด] แลว้จงึคลกิ [P-touch Transfer Manager 2.2] ภายใต ้[Brother 
P-touch]

วธิใีช ้P-touch Transfer Manager 11
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หนา้ตา่งหลกั 11

1 แถบเมนู
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่มากมาย ซึง่จดักลุม่ไวใ้นแตล่ะชือ่เมนู ([ไฟล]์ [แกไ้ข] [มมุมอง] [เครือ่งมอื] และ [ความชว่ย
เหลอื]) ตามฟังกช์ัน่การทํางานของคําสัง่นัน้ๆ

2 แถบเครือ่งมอื
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีใ่ชบ้อ่ย

3 ตวัเลอืกเครือ่งพมิพ์
ใหค้ณุสามารถเลอืก P-touch ทีจ่ะถา่ยโอนขอ้มลูไป เมือ่คณุเลอืก P-touch ขอ้มลูทีส่ามารถสง่ไปยัง P-touch ทีเ่ลอืก
ไวเ้ทา่นัน้ทีจ่ะแสดงในรายการขอ้มลู

4 มมุมองโฟลเดอร์
แสดงรายการของโฟลเดอรแ์ละเครือ่งพมิพ ์เมือ่คณุเลอืกโฟลเดอร ์แมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงในรายการ
แมแ่บบ
ถา้คณุเลอืก P-touch ระบบจะแสดงแมแ่บบปัจจบุนัและขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ัดเก็บอยูใ่น P-touch

5 รายการแมแ่บบ
แสดงรายการแมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

6 เรยีกดตูวัอยา่ง
แสดงตวัอยา่งแมแ่บบในรายการแมแ่บบ

2

4

1
3

5

6
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คาํอธบิายไอคอนแถบเครือ่งมอื

ไอคอน ชือ่ปุ่ ม ฟงักช์ ัน่

ถา่ยโอน

(สําหรับ P-touch Transfer 
Manager เทา่นัน้)

ถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ จากคอมพวิเตอรไ์ปยัง P-touch

บนัทกึถา่ยโอนไฟล์

(เมือ่ไมเ่ชือ่มตอ่กับ P-touch)

เปลีย่นประเภทไฟลข์อ้มลูทีจ่ะถา่ยโอนไปยังแอปพลเิคชนัอืน่

เลอืก “BLF” เป็นนามสกลุไฟล ์เมือ่พมิพฉ์ลากดว้ย Mass Storage Mode 
(USB) หรอืเมือ่ถา่ยโอนขอ้มลูดว้ย BRAdmin Professional (Wi-Fi) 
หรอื Mobile Transfer Express (Wi-Fi) เลอืก “PDZ” เมือ่ถา่ยโอนขอ้มลู
ดว้ย Transfer Express (USB)

อนิเทอรเ์ฟสทีส่ามารถใชไ้ดจ้ะแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัรุน่ผลติภัณฑ์
ของคณุ

สํารอง

(สําหรับ P-touch Transfer 
Manager เทา่นัน้)

เรยีกคนืแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch และบนัทกึลงใน
คอมพวิเตอร์

เปิด เปิดแมแ่บบทีเ่ลอืก

พมิพ์

(P-touch Library เทา่นัน้)
พมิพแ์มแ่บบทีเ่ลอืกดว้ย P-touch

คน้หา ใหค้ณุสามารถคน้หาแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch 
Library

รปูแบบทีแ่สดง เปลีย่นรปูแบบการแสดงไฟล์
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การถา่ยโอนแมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ จากคอมพวิเตอรไ์ปยงั 
P-touch 11

ใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ถา่ยโอนแมแ่บบ ฐานขอ้มลู และรปูภาพจากคอมพวิเตอรไ์ปยัง P-touch

a เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบั P-touch ผา่น USB และเปิด P-touch
ชือ่รุน่ P-touch จะปรากฏขึน้มาถัดจากไอคอนเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร์
หากคณุเลอืก P-touch ในมมุมองโฟลเดอร ์ระบบจะแสดงแมแ่บบปัจจบุนัและขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ัดเก็บอยูใ่น P-touch

หมายเหตุ
P-touch จะแสดงในมมุมองโฟลเดอรด์า้นลา่งไดเรกทอรถัีดจากไอคอนคอมพวิเตอรซ์ ึง่จัดเก็บไฟลถ์า่ยโอนทีจ่ะ
ดาวนโ์หลดไว ้ถา้ P-touch เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรแ์ละออนไลนอ์ยู ่P-touch อกีเครือ่งจะแสดงทีด่า้นลา่งในมมุมอง
โฟลเดอรถั์ดจากไอคอนเครือ่งพมิพซ์ึง่แสดงวา่ไฟลใ์ดทีบ่ันทกึอยูใ่น P-touch และจะหายไปเมือ่ P-touch ถกูยกเลกิ
การเชือ่มตอ่หรอืออฟไลน์

b เลอืก P-touch ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ไป

หมายเหตุ
กอ่นการถา่ยโอนขอ้มลู ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอรแ์ละP-touch เชือ่มตอ่กนัอยา่งถกูตอ้งดว้ยสาย USB หรอืการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้าย และ P-touch เปิดอยู่
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c คลกิขวาทีโ่ฟลเดอร ์[การปรบัต ัง้คา่] เลอืก [ใหม]่ แลว้จงึสรา้งโฟลเดอรใ์หม่

ในตัวอยา่งขา้งตน้ โฟลเดอร ์[ถา่ยโอน] ถกูสรา้งขึน้

d ลากแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนไปวางไวใ้นโฟลเดอรใ์หม่

ขอ้กําหนดของฟงักช์ ัน่การถา่ยโอน

ประเภทขอ้มลู จํานวนรายการสงูสดุทีส่ามารถ
ถา่ยโอนได้ รายละเอยีดขอ้จํากดั

แมแ่บบ 99
 แตล่ะแมแ่บบสามารถใสว่ัตถไุดส้งูสดุ 50 รายการ

 แตล่ะวัตถสุามารถใสบ่รรทัดไดส้งูสดุ 17 บรรทัด

ฐานขอ้มลู 99
 สามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะไฟล ์*.csv เทา่นัน้

 แตล่ะไฟล ์*.csv สามารถใสข่อ้มลูไดส้งูสดุ 256 ขอ้มลูและ
บนัทกึ 65,000 รายการ

รปูภาพ 
(ถา่ยโอนสญัลักษณ์) 99

 สามารถถา่ยโอนไดเ้ฉพาะไฟล ์*.bmp เทา่นัน้

 แนะนําใหใ้ชไ้ฟล ์*.bmp สขีาวดํา

 จํากัดขนาดที ่2048 × 2048 พกิเซล

 รปูภาพขนาดกวา้งอาจถกูครอบตดั
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หมายเหตุ

คณุสามารถเรยีกดพูืน้ทีว่า่งทีม่ี 1 ในหน่วยความจําไฟลถ์า่ยโอนโดยใชข้ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

เลอืก [การใชง้าน] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

เลอืก [ขอ้มลูทีถ่กูโอนถา่ย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter
1 เนือ่งจากขนาดไฟลอ์าจแตกตา่งกนัไปตามตัวอกัษรทีป้่อนและประเภทขอ้มลู คณุอาจไมส่ามารถจัดเก็บไฟลไ์ดแ้มเ้มือ่พืน้ทีว่า่งทีม่ซี ึง่ปรากฏใน 

[สามารถใชไ้ด ้: X.XXMB] ระบวุา่มพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอ

คณุสามารถดแูมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ โดยเลอืก

 โฟลเดอรท์ีอ่ยูใ่นโฟลเดอร ์[การปรบัต ัง้คา่]

 [เนือ้หาท ัง้หมด] 

 หนึง่ในหมวดหมูท่ีอ่ยูภ่ายใต ้[ตวักรอง] เชน่ [รปูแบบ]

เมือ่ถา่ยโอนหลายแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ใหล้ากไฟลทั์ง้หมดทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนไปวางไวใ้นโฟลเดอรใ์หม่

ระบบจะกําหนดหมายเลขคยีไ์ปยังแตล่ะไฟล ์(ตําแหน่งหน่วยความจําใน P-touch) เมือ่วางไฟลนั์น้ไวใ้นโฟลเดอร์
ใหม่
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e เพือ่เปลีย่นหมายเลขคยีท์ีก่ําหนดไปยังรายการ คลกิขวาทีร่ายการนัน้ เลอืก [กําหนดปุ่ ม] แลว้จงึเลอืกหมายเลขคยี์
ทีต่อ้งการ

หมายเหตุ
• ระบบจะกําหนดหมายเลขคยีไ์ปยังขอ้มลูทัง้หมดทีถ่กูถา่ยโอนไปยัง P-touch ยกเวน้ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู

• หากแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ทีถ่กูถา่ยโอนไปยัง P-touch มหีมายเลขคยีเ์ดยีวกบัแมแ่บบอืน่ทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch อยู่
กอ่นแลว้ แมแ่บบใหมจ่ะบนัทกึทับแมแ่บบเกา่ คณุสามารถยนืยันการกําหนดหมายเลขคยีข์องแมแ่บบทีบ่ันทกึไวใ้น 
P-touch โดยการทําสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ (ดทูี ่“การสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch” 
ใน หนา้ 155)

• หากหน่วยความจําของ P-touch เต็ม ใหล้บแมแ่บบหนึง่แมแ่บบหรอืมากกวา่นัน้ออกจากหน่วยความจําของ P-touch 
(ดทูี ่“การสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch” ใน หนา้ 155)

f เพือ่เปลีย่นชือ่แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน ใหค้ลกิรายการทีต่อ้งการ แลว้จงึพมิพช์ือ่ใหม ่จํานวน
ตัวอกัขระทีใ่ชสํ้าหรับชือ่แมแ่บบอาจถกูจํากดัโดยขึน้อยูก่บัรุน่ของเครือ่ง
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g เลอืกโฟลเดอรท์ีม่แีมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้จงึคลกิ [ถา่ยโอน] ขอ้ความยนืยนัจะปรากฏขึน้

หมายเหตุ
• คณุยังสามารถถา่ยโอนแตล่ะรายการไปยัง P-touch โดยไมต่อ้งเพิม่รายการเหลา่นัน้เขา้ไปในโฟลเดอร ์เลอืกแมแ่บบ
หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้จงึคลกิ [ถา่ยโอน]

• สามารถเลอืกไดห้ลายรายการและถา่ยโอนไปพรอ้มกนัครัง้เดยีว

h คลกิ [ตกลง]

ขอ้มลูทีเ่ลอืกจะถกูถา่ยโอนไปยัง P-touch
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การสํารองแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch 11

ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่เรยีกคนืแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch และบันทกึลงในคอมพวิเตอร์

สิง่สําคญั
• แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีสํ่ารองไวไ้มส่ามารถแกไ้ขไดใ้นเครือ่งคอมพวิเตอร์

• ขึน้อยูก่บัรุน่ของเครือ่ง แมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีสํ่ารองจาก P-touch รุน่หนึง่อาจไมส่ามารถถา่ยโอนไปยัง P-touch 
อกีรุน่หนึง่ได ้

a เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบั P-touch และเปิด P-touch
ชือ่รุน่ P-touch จะปรากฏขึน้มาถัดจากไอคอนเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร์
หากคณุเลอืก P-touch ในมมุมองโฟลเดอร ์ระบบจะแสดงแมแ่บบปัจจบุนัและขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ัดเก็บอยูใ่น P-touch

b เลอืก P-touch เพือ่สํารองขอ้มลูจากเครือ่ง แลว้จงึคลกิ [สํารอง]
ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้

c คลกิ [ตกลง]
ระบบจะสรา้งโฟลเดอรใ์หมข่ึน้ในมมุมองโฟลเดอรข์อง P-touch ชือ่โฟลเดอรม์าจากวันทีแ่ละเวลาของการสํารอง
ขอ้มลู แมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ ทัง้หมดของ P-touch จะไดรั้บการถา่ยโอนมายังโฟลเดอรใ์หมแ่ละบนัทกึไวใ้น
คอมพวิเตอร์
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การลบขอ้มลูท ัง้หมดของ P-touch 11

ใชข้ัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ลบแมแ่บบหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทัง้หมดทีบ่นัทกึไวใ้น P-touch

a เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรเ์ขา้กบั P-touch และเปิด P-touch
ชือ่รุน่ P-touch จะปรากฏขึน้มาถัดจากไอคอนเครือ่งพมิพใ์นมมุมองโฟลเดอร์

b คลกิขวาที ่P-touch แลว้จงึเลอืก [ลบท ัง้หมด]

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้

c คลกิ [ตกลง]
แมแ่บบและขอ้มลูอืน่ๆ ทัง้หมดทีบ่ันทกึไวใ้น P-touch จะถกูลบออก
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การสรา้งไฟล ์BLF 11

คณุสามารถใช ้P-touch Transfer Manager เพือ่บนัทกึขอ้มลูแมแ่บบซึง่ไดส้รา้งขึน้โดยใช ้P-touch Editor ในรปู
แบบ BLF คณุสามารถถา่ยโอนไฟลใ์นรปูแบบนีไ้ปยังเครือ่งพมิพผ์า่นเครอืขา่ยจากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นที ่
คณุยังสามารถพมิพไ์ฟลใ์นรปูแบบ BLF จากโหมดเก็บขอ้มลูขนาดใหญไ่ดเ้ชน่กนั

a สรา้งแมแ่บบโดยใช ้P-touch Editor แลว้จงึถา่ยโอนไปยัง P-touch Transfer Manager
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager” ใน หนา้ 147

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

หมายเหตุ
คณุสามารถเลอืกแมแ่บบพรอ้มกนัหลายไฟลไ์ดใ้นเวลาเดยีวกนั

c คลกิ [ไฟล]์ - [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์

สิง่สําคญั
ปุ่ ม [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์ จะปรากฏขึน้ก็ตอ่เมือ่ P-touch ไมเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอืออฟไลน์

หมายเหตุ
• ถา้คณุคลกิ [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์ หลังจากการเลอืก [การปรบัต ัง้คา่] แมแ่บบทัง้หมดในโฟลเดอรจ์ะถกูบันทกึเป็น
ไฟลถ์า่ยโอน (.blf)

• คณุสามารถรวมแมแ่บบหลายๆ ไฟลเ์ขา้เป็นไฟลถ์า่ยโอน (.blf) เพยีงไฟลเ์ดยีว

d เลอืกรปูแบบ BLF ใน [บนัทกึเป็นประเภท] จากนัน้พมิพช์ือ่และบนัทกึแมแ่บบ
แมแ่บบจะถกูบันทกึเป็นไฟลถ์า่ยโอน (.blf)
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โปรแกรมนีใ้หค้ณุใชค้อมพวิเตอรจ์ดัการ P-touch Template 
คณุสามารถใช ้P-touch Library เพือ่พมิพแ์มแ่บบ

การเร ิม่ตน้ P-touch Library 12

 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 เลอืก [แอปท ัง้หมด] แลว้จงึคลกิที ่[P-touch Library 2.2] ภายใต ้[Brother P-touch]

เมือ่เริม่ตน้ P-touch Library หนา้ตา่งหลักจะปรากฏขึน้

หนา้ตา่งหลกั 12

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

2 แถบเครือ่งมอื
ใหก้ารเขา้ถงึคําสัง่ทีใ่ชบ้อ่ย

3 รายการโฟลเดอร์
แสดงรายการโฟลเดอร ์เมือ่คณุเลอืกโฟลเดอร ์แมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกจะแสดงขึน้ในรายการแมแ่บบ

วธิใีช ้P-touch Library 12

2

3

1

4

5
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4 รายการแมแ่บบ
แสดงรายการแมแ่บบในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 เรยีกดตูวัอยา่ง
แสดงตวัอยา่งของแมแ่บบทีเ่ลอืกในรายการแมแ่บบ

คาํอธบิายไอคอนแถบเครือ่งมอื

ไอคอน ชือ่ปุ่ ม ฟงักช์ ัน่

เปิด เปิดแมแ่บบทีเ่ลอืก

พมิพ์

(P-touch Library เทา่นัน้)
พมิพแ์มแ่บบทีเ่ลอืกดว้ย P-touch

คน้หา ใหค้ณุคน้หาแมแ่บบทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch Library

รปูแบบทีแ่สดง เปลีย่นรปูแบบการแสดงไฟล์
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การเปิดและการแกไ้ขแมแ่บบ 12

เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการเปิดหรอืแกไ้ข แลว้จงึคลกิ [เปิด]

โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแมแ่บบจะเริม่ตน้ขึน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถแกไ้ขแมแ่บบได ้
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การพมิพแ์มแ่บบ 12

เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการพมิพ ์แลว้จงึคลกิ [พมิพ]์

P-touch ทีเ่ชือ่มตอ่จะพมิพแ์มแ่บบ
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การคน้หาแมแ่บบ 12

คณุสามารถคน้หาแมแ่บบทีไ่ดล้งทะเบยีนไวใ้น P-touch Library

a คลกิ [คน้หา]
กลอ่งโตต้อบ [คน้หา] จะปรากฏขึน้

b ระบเุกณฑค์น้หา
มเีกณฑค์น้หาดังตอ่ไปนี้

การต ัง้คา่ รายละเอยีด

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

ชือ่ คน้หาแมแ่บบโดยการระบชุือ่ไฟล์

ประเภท คน้หาแมแ่บบโดยการระบปุระเภทไฟล์

ขนาด คน้หาแมแ่บบโดยการระบขุนาดไฟล์

วนัที่ คน้หาแมแ่บบโดยการระบวุันทีข่องไฟล์
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c คลกิ [เร ิม่ตน้การคน้หา]
การคน้หาเริม่ขึน้

d ปิดกลอ่งโตต้อบ [คน้หา]
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 ในกลอ่งโตต้อบ [ตวัเลอืก] คลกิ [การต ัง้คา่การลงทะเบยีน] ในแท็บ [ท ัว่ไป]

3 เลอืกระยะเวลาสําหรับการลงทะเบยีนแมแ่บบทีส่รา้งขึน้โดย P-touch Editor แลว้จงึคลกิ [ตกลง]
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คณุสามารถถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch ดว้ย P-touch Transfer Express อยา่งแรกผูด้แูลระบบสรา้งแมแ่บบขึน้มา แลว้
จงึกระจายแมแ่บบนัน้ไปพรอ้มกบั P-touch Transfer Express จากนัน้คณุจะสามารถใช ้P-touch Transfer Express เพือ่
ถา่ยโอนแมแ่บบไปยงั P-touch ของคณุไดโ้ดยตรง

คณุสามารถดาวนโ์หลด P-touch Transfer Express เวอรช์ัน่ลา่สดุไดจ้าก Brother Solutions Center ที ่
support.brother.com 

[Select your region/country] (เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ) - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

สิง่สําคญั
• หากจะถา่ยโอนแมแ่บบเป็นไฟลใ์หม ่ใหแ้น่ใจวา่คณุระบหุมายเลข [กําหนดปุ่ ม] (ใน P-touch Transfer Manager) 
ทีไ่มไ่ดใ้ชอ้ยู ่หากหมายเลข [กําหนดปุ่ ม] ทีร่ะบถุกูใชอ้ยู ่แมแ่บบใหมจ่ะบนัทกึทับแมแ่บบทีม่อียูเ่ดมิ

• ฟังกช์ัน่นีต้อ้งการการเชือ่มตอ่ USB

การเตรยีม P-touch Transfer Express 13

ผูใ้ชต้อ้งเตรยีม P-touch Transfer Express สําหรับการถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch

สิง่สําคญั
• ตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่นเริม่ใช ้Transfer Express

• P-touch Transfer Express มแีตเ่วอรช์ัน่ภาษาองักฤษ

a คณุสามารถดาวนโ์หลด P-touch Transfer Express เวอรช์ัน่ลา่สดุไดจ้าก Brother Solutions Center ที ่
support.brother.com 
[Select your region/country] (เลอืกภมูภิาค/ประเทศของคณุ) - [ดาวนโ์หลด] - [เลอืกผลติภัณฑข์องคณุ]

b ดาวนโ์หลด Transfer Express ไปยังตําแหน่งใดก็ไดใ้นคอมพวิเตอร์

c แตกไฟล ์(.zip) ทีด่าวนโ์หลดมา

การถา่ยโอนแมแ่บบดว้ย P-touch Transfer 
Express 13

ผูด้แูลระบบ ผูใ้ช ้

Brother Solutions Center
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 13

a สรา้งรปูแบบทีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นแมแ่บบดว้ย Ptouch Editor แลว้จงึเลอืกเมนู [ไฟล]์ - [บนัทกึเป็น] เพือ่บนัทกึไว ้
เป็นไฟลแ์มแ่บบ (*.lbx)

b คลกิ [ไฟล]์ - [ถา่ยโอนแมแ่บบ] - [ถา่ยโอน]

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 แลว้จงึเลอืก [แอปท ัง้หมด] 
แลว้คลกิที ่[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) 13

เพือ่สรา้งไฟลใ์นรปูแบบทีส่ามารถใชใ้น P-touch Transfer Express ใหบ้นัทกึแมแ่บบเป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)

a ในมมุมองโฟลเดอร ์เลอืก [การปรบัต ัง้คา่]

b เลอืกแมแ่บบทีค่ณุตอ้งการกระจาย
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c คลกิ [ไฟล]์ - [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์

สิง่สําคญั
ปุ่ ม [บนัทกึถา่ยโอนไฟล]์ จะปรากฏขึน้ก็ตอ่เมือ่ P-touch ไมเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอืออฟไลน์

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

• คณุสามารถรวมแมแ่บบหลายๆ ไฟลเ์ขา้เป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) เพยีงไฟลเ์ดยีว

d พมิพช์ือ่ แลว้จงึคลกิที ่[บนัทกึ]

แมแ่บบจะถกูบันทกึเป็นไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz)
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การกระจายไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) และ P-touch Transfer 
Express ใหก้บัผูใ้ช้ 13

หมายเหตุ
หากผูใ้ชไ้ดค้ดัลอกโฟลเดอร ์Transfer Express ไปยังคอมพวิเตอรแ์ลว้ ผูด้แูลระบบไมจํ่าเป็นตอ้งสง่โฟลเดอร ์
Transfer Express ไปใหผู้ใ้ชอ้กี ในกรณีนี้ ผูใ้ชเ้พยีงแคย่า้ยไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนทีก่ระจายไปไวใ้นโฟลเดอรท์ี่
ดาวนโ์หลดมา แลว้จงึดบัเบลิคลกิที ่[PtTrExp.exe]

a ยา้ยไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) ไปไวใ้นโฟลเดอรด์าวนโ์หลด

b กระจายไฟลทั์ง้หมดในโฟลเดอรด์าวนโ์หลดใหแ้กผู่ใ้ช ้
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การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) ไปยงั P-touch ของคณุ13

โดยการใชแ้อปพลเิคชนั P-touch Transfer Express ทีไ่ดรั้บจากผูด้แูลระบบ ผูใ้ชส้ามารถถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจ
ถา่ยโอน (.pdz) ไปยัง P-touch ได ้

สิง่สําคญั
หา้มปิดเครือ่งขณะกําลังถา่ยโอนแมแ่บบ

a เปิดเครือ่ง P-touch

b เชือ่มตอ่ P-touch เขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้าย USB

c ดับเบลิคลกิที ่“PtTrExp.exe” ในโฟลเดอร ์[Transfer Express] แลว้จงึดบัเบลิคลกิที ่“PtTrExp.exe” ซึง่ไดรั้บ
จากผูด้แูลระบบ

d 1. หากมไีฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอน (.pdz) เพยีงไฟลเ์ดยีวในโฟลเดอรท์ีม่ ี[PtTrExp.exe] ใหค้ลกิ [Transfer] 
(ถา่ยโอน)

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

เลอืกไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้จงึคลกิ [เปิด]

คลกิที ่[Transfer] (ถา่ยโอน)
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คลกิ [Yes] (ใช)่

การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนจะเริม่ขึน้

e คลกิ [OK] (ตกลง)

การถา่ยโอนไฟลแ์พ็กเกจถา่ยโอนเสร็จสิน้
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สามารถอปัเกรดซอฟตแ์วรใ์หเ้ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุทีม่โีดยใช ้P-touch Update Software

หมายเหตุ
• ซอฟตแ์วรจ์รงิอาจแตกตา่งจากเนือ้หาในคูม่อืเลม่นี้

• หา้มปิดเครือ่งเมือ่ทําการถา่ยโอนขอ้มลูหรอืทําการอพัเดตเฟิรม์แวร์

การอพัเดต Cable Label Tool และ P-touch Editor 14

สิง่สําคญั
ตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่นเริม่อพัเดต Cable Label Tool และ P-touch Editor

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 เลอืก [แอปท ัง้หมด] แลว้คลกิ [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] หรอื
ดับเบลิคลกิ [P-touch Update Software] บนเดสกท็์อป

วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch 14
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14

b คลกิทีไ่อคอน [การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องเครือ่งคอมพวิเตอร]์

c เลอืกการตัง้คา่ [เครือ่งพมิพ]์ และ [ภาษา] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจาก Cable Label Tool และ P-touch 
Editor แลว้จงึคลกิ [ตดิต ัง้]

d ขอ้ความจะปรากฏขึน้แสดงวา่การตดิตัง้เสร็จสิน้แลว้
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14

การอพัเดตเฟิรม์แวร์ 14

สิง่สําคญั
• ตอ้งตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพก์อ่นเริม่อพัเดตเฟิรม์แวร์

• หา้มปิดเครือ่งเมือ่ทําการถา่ยโอนขอ้มลูหรอืทําการอพัเดตเฟิรม์แวร์

• หากแอปพลเิคชนัอืน่กําลังทํางานอยู ่ใหปิ้ดแอปพลเิคชนันัน้กอ่น

a เปิด P-touch และเชือ่มตอ่สาย 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 เลอืก [แอปท ัง้หมด] แลว้คลกิ [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] หรอื
ดับเบลิคลกิ [P-touch Update Software] บนเดสกท็์อป
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14

c คลกิทีไ่อคอน [การอพัเดทเฟิรม์แวร]์

d เลอืกการตัง้ [เครือ่งพมิพ] ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ [เครือ่งไดร้บัการเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้] ปรากฏขึน้ แลว้จงึ
คลกิ [ตกลง]
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14

e เลอืกการตัง้ [ภาษา] เลอืกกลอ่งทําเครือ่งหมายถัดจากเฟิรม์แวรท์ีค่ณุตอ้งการอพัเดต แลว้จงึคลกิ [โอน]

สิง่สําคญั
หา้มปิด P-touch หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลงัถา่ยโอนขอ้มลู

f เลอืกเนือ้หาทีจ่ะอพัเดต แลว้จงึคลกิ [เร ิม่ตน้] เพือ่เริม่อพัเดต 
การอพัเดตเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้

สิง่สําคญั
หา้มปิด P-touch หรอืถอดสายเคเบลิขณะกําลงัอพัเดต
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15

15

คณุลกัษณะเครอืขา่ย 15

เครือ่ง P-touch ของคณุสามารถใชร้ว่มกนัในเครอืขา่ยแบบไรส้าย IEEE 802.11b/g/n โดยใชเ้ซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์
เครอืขา่ยภายใน เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะสนับสนุนฟังกช์ัน่และวธิกีารเชือ่มตอ่ทีห่ลากหลายไปยังเครอืขา่ยทีส่นับสนุน 
TCP/IP โดยขึน้อยูก่บัระบบปฏบิัตกิารทีค่ณุใช ้

บทนํา 15
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16
16

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยของ P-touch ของคณุ 
(IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวย)์ 16

การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light 16

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

การตดิต ัง้ BRAdmin Light 16

คณุตอ้งตดิตัง้ BRAdmin Light ลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ ดทูี ่“การตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วร”์ 
ใน หนา้ 77 สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตัง้

เพือ่ดาวนโ์หลด BRAdmin Light เวอรช์ัน่ลา่สดุ โปรดเยีย่มชม Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com 

หมายเหตุ
• สําหรับการจัดการเครือ่งพมิพข์ัน้สงูกวา่ ใหใ้ชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Professional ของบราเดอรเ์วอรช์ัน่
ลา่สดุ ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก Brother Solutions Center ทีเ่ว็บไซต ์support.brother.com 

• หากใชไ้ฟรว์อลล ์ซอฟตแ์วรป้์องกนัสปายแวร ์หรอืซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส ใหปิ้ดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้
ชัว่คราว เมือ่คณุแน่ใจวา่คณุสามารถพมิพไ์ด ้ใหเ้ปิดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้อกีครัง้

• ชือ่โหนดจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง BRAdmin Light ปัจจบุนั ชือ่โหนดตามคา่เริม่ตน้ของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพใ์นเครือ่ง
พมิพค์อื “BRWxxxxxxxxxxxx” (“xxxxxxxxxxxx” ขึน้อยูก่บั MAC แอดเดรส / ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ตของเครือ่งพมิพข์อง
คณุ)

การต ัง้คา่ IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยโ์ดยใช ้BRAdmin Light 16

a เริม่ตน้โปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light

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

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

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

คลกิทีไ่อคอน [BRAdmin Light] บนหนา้จอ [แอป]

 สําหรบั Windows® 10:

จากปุ่ มเริม่ตน้ เลอืก [แอปท ัง้หมด] แลว้จงึคลกิที ่[BRAdmin Light] ภายใต ้[Brother]

b BRAdmin Light จะคน้หาอปุกรณ์ใหมโ่ดยอตัโนมัติ

การเปลีย่นการต ัง้คา่เครอืขา่ยของ P-touch 
ของคณุ 16

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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16
c ดับเบลิคลกิอปุกรณ์ทีไ่มไ่ดก้ําหนดคา่

หมายเหตุ
หากคณุไมใ่ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP อปุกรณ์จะแสดงขึน้เป็น [Unconfigured] ในหนา้จอโปรแกรม
อรรถประโยชน ์BRAdmin Light

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

e คลกิ [OK]

f หากคณุตัง้คา่ IP แอดเดรสอยา่งถกูตอ้ง เซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องบราเดอรจ์ะปรากฏขึน้ในรายการอปุกรณ์



การเปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ยของ P-touch ของคณุ 

181

16
โปรแกรมอรรถประโยชนก์ารจดัการอืน่ๆ 16

นอกจากโปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Light คณุสามารถใช ้P-touch ของคณุกบัโปรแกรมอรรถประโยชนก์าร
จัดการดังตอ่ไปนี ้คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เครอืขา่ยโดยการใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชนเ์หลา่นี้

การใชก้ารบรหิารจดัการบนเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์ 16

สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพโ์ดยการใช ้HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) ได ้(ดทูี ่“การกําหนดคา่การตัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชก้ารบรหิารจัดการบนเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์” 
ใน หนา้ 183)

การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Professional 16

BRAdmin Professional เป็นโปรแกรมอรรถประโยชนสํ์าหรับการจัดการขัน้สงูยิง่ขึน้ของอปุกรณ์บราเดอรท์ีเ่ชือ่มตอ่ผา่น
เครอืขา่ย โปรแกรมอรรถประโยชนน์ีส้ามารถคน้หาผลติภัณฑบ์ราเดอรต์า่งๆ ในเครอืขา่ยของคณุ และแสดงสถานะ
อปุกรณ์จากหนา้ตา่งทีอ่า่นงา่ยในรปูแบบเอ็กซโ์พลเรอรท์ีเ่ปลีย่นส ีเพือ่แสดงสถานะของอปุกรณ์แตล่ะชิน้ คณุสามารถ
กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยและอปุกรณ์พรอ้มกบัสามารถอปัเดตเฟิรม์แวรอ์ปุกรณ์จากคอมพวิเตอร ์Windows® ใน
เครอืขา่ยทอ้งถิน่ (LAN) ของคณุ BRAdmin Professional สามารถบันทกึกจิกรรมของอปุกรณ์บราเดอรใ์นเครอืขา่ย
ของคณุและสง่ออกขอ้มลูการบนัทกึ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลด เขา้ชม Brother Solutions Center ทีเ่ว็บไซต ์support.brother.com 

หมายเหตุ
• ใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน ์BRAdmin Professional เวอรช์ัน่ลา่สดุทีด่าวนโ์หลดไดจ้าก Brother Solutions Center 
ทีเ่ว็บไซต ์support.brother.com 

• หากใชไ้ฟรว์อลล ์ซอฟตแ์วรป้์องกนัสปายแวร ์หรอืซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส ใหปิ้ดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้
ชัว่คราว เมือ่คณุแน่ใจวา่คณุสามารถพมิพไ์ด ้ใหเ้ปิดการใชง้านซอฟตแ์วรเ์หลา่นี้อกีครัง้

• ชือ่โหนดจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง BRAdmin Professional ปัจจบุัน ชือ่โหนดตามคา่เริม่ตน้คอื “BRWxxxxxxxxxxxx” 
(“xxxxxxxxxxxx” ขึน้อยูก่บั MAC แอดเดรส / ทีอ่ยูอ่เีทอรเ์น็ตของเครือ่งพมิพข์องคณุ)

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

17
ภาพรวม 17

คณุสามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่จัดการ P-touch ในเครอืขา่ยของคณุโดยใช ้HTTP เมือ่ใชก้ารบรหิารจัดการ
บนเว็บ จะสามารถดําเนนิการตา่งๆ ดังตอ่ไปนีไ้ด ้

 แสดงขอ้มลูสถานะของ P-touch ของคณุ

 เปลีย่นการตัง้คา่เครอืขา่ย เชน่ ขอ้มลู TCP/IP

 แสดงขอ้มลูเวอรช์ัน่ซอฟตแ์วรข์อง P-touch และเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ์

 เปลีย่นรายละเอยีดการกําหนดคา่เครอืขา่ยและ P-touch

หมายเหตุ
เราขอแนะนําใหใ้ช ้Microsoft® Internet Explorer® 7.0 หรอืใหมก่วา่ หรอื Firefox® 25.0.1 หรอืใหมก่วา่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ JavaScript และคกุกีเ้ปิดการใชง้านอยูต่ลอดในเบราวเ์ซอรท์ีค่ณุใช ้

เพือ่ใชก้ารบรหิารจดัการบนเว็บ เครอืขา่ยของคณุตอ้งใช ้TCP/IP และ P-touch และคอมพวิเตอรต์อ้งม ีIP แอดเดรสทีถ่กู
ตอ้ง

การบรหิารจดัการบนเว็บ 17
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17

การกาํหนดคา่การต ัง้คา่เครือ่งพมิพโ์ดยใชก้ารบรหิารจดัการบ
นเว็บ (เว็บเบราวเ์ซอร)์ 17

สามารถใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรม์าตรฐานเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารพมิพโ์ดยการใช ้HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) ได ้

a ในแถบทีอ่ยูข่องเบราวเ์ซอรข์องคณุ ป้อน IP แอดเดรสของ P-touch (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 จะแสดงอยูใ่นหนา้การตัง้คา่เครือ่ง
พมิพ ์ชือ่ NetBIOS (เน็ตไบออส) ทีไ่ดก้ําหนดไวค้อือกัขระ 15 ตัวแรกของชือ่โหนด และตามคา่เริม่ตน้จะแสดง
เป็น “BRWxxxxxxxxxxxx” 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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การต ัง้คา่ทีม่ปีระโยชน์ 194
การใชง้านแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได ้
(PA-BT-4000LI) 197
การแกไ้ขปญัหา 201
ขอ้กําหนดของผลติภณัฑ์ 219
หมายเหตใุนการใช ้P-touch Transfer Manager 222
ขอ้กําหนดและขอ้มลูเครอืขา่ย 223
สญัลกัษณ์/อกัขระ/รปูแบบ 233
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คณุสามารถตัง้คา่หน่วยความจําภายในของ P-touch ของคณุใหม ่เพือ่ลบไฟลฉ์ลากทีบ่ันทกึไวทั้ง้หมด หรอืหาก 
P-touch ทํางานไมถ่กูตอ้ง

การต ัง้คา่ท ัง้หมดกลบัไปยงัคา่เร ิม่ตน้จากโรงงานโดยใชปุ้่ มของ 
P-touch 18

ขอ้ความ การตัง้คา่รปูแบบ การตัง้คา่ตวัเลอืก และไฟลฉ์ลากทีจ่ัดเก็บไวทั้ง้หมด จะลา้งออกหมดเมือ่คณุตัง้คา่ P-touch 
ใหม ่(รวมทัง้การตัง้คา่ภาษาและหน่วย)

เพือ่ตัง้คา่ P-touch ใหม ่ดําเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

a ปิดเครือ่ง P-touch

b กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) และปุ่ ม  (ป้อนและตัด) คา้งไวร้าวสามวนิาทจีนกระทั่งไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิด) สสีม้ตดิ
ขึน้และไฟแสดงสถานะ  (ฉลาก) สเีขยีวกะพรบิ

c ในขณะทีก่ดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไว ้ใหก้ดปุ่ ม  (ป้อนและตดั) ดังนี้

 กดสองครัง้เพือ่ตัง้คา่ทีก่ําหนดไวใ้หม ่และลา้งขอ้มลูยกเวน้ขอ้มลูทีถ่า่ยโอนทัง้หมดจากคอมพวิเตอร ์โปรแกรมที่
ลงทะเบยีนไว ้และเนือ้หาในหน่วยความจําของไฟล ์(การตัง้คา่ทีค่ณุสามารถทําไดโ้ดยใชห้นา้จอแสดงผล
แบบ LCD ของแป้นพมิพจ์ะถกูตัง้คา่ใหม)่

 กดสีค่รัง้เพือ่ลา้งขอ้มลูทีถ่า่ยโอนทัง้หมดจากคอมพวิเตอร ์โปรแกรมทีล่งทะเบยีนไว ้และเนือ้หาในหน่วยความจํา
ของไฟล์

 กดหกครัง้เพือ่ลบขอ้มลูทัง้หมดและตัง้คา่ P-touch ใหมเ่ป็นคา่จากโรงงาน ยกเวน้การตัง้คา่ Wi-Fi

d ปลอ่ยปุ่ ม  (เปิด/ปิด)

การต ัง้คา่ P-touch ใหม่ 18
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การต ัง้คา่ขอ้มลูใหมโ่ดยใชก้ารต ัง้คา่ในหนา้จอหลกั 18

เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter เลอืก [การตัง้คา่ใหม]่ โดย
ใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

การต ัง้คา่ขอ้มลูใหมโ่ดยใชเ้ครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์ 18

คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรเ์พือ่ดําเนนิการตอ่ไปนีสํ้าหรับ P-touch:

 การตัง้คา่จํานวนครัง้ในการตัดทอ่ใหม่

 การตัง้คา่ความยาวในการพมิพท์อ่ใหม่

 การลบแมแ่บบและฐานขอ้มลู

 การลบบนัทกึการพมิพ์

 การตัง้คา่ Wi-Fi ใหม่

 การตัง้คา่เครือ่งพมิพใ์หมเ่ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

คา่ รายละเอยีด

การตัง้คา่ใหมท่ัง้หมด ขอ้มลูทีถ่า่ยโอน (แมแ่บบ ฐานขอ้มลู และสญัลักษณ์ทีถ่า่ยโอน) โปรแกรมทีล่งทะเบยีน
ไว ้และเนือ้หาในไฟลห์น่วยความจําจะไมถ่กูลา้งออก

ขอ้มลูอืน่จะถกูลา้งออกและการตัง้คา่ทัง้หมดยกเวน้การตัง้คา่ Wi-Fi จะถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็น
การตัง้คา่จากโรงงาน

การลบเนือ้หาทัง้หมด ขอ้มลูทีถ่า่ยโอน (แมแ่บบ ฐานขอ้มลู และสญัลักษณ์ทีถ่า่ยโอน) โปรแกรมทีล่งทะเบยีน
ไว ้และเนือ้หาในไฟลห์น่วยความจําจะถกูลา้งออก

ขอ้มลูอืน่ๆ จะไมถ่กูลา้งออกและการตัง้คา่ตา่งๆ จะไมไ่ดรั้บการตัง้คา่ใหม่

คา่เริม่ตน้จากโรงงาน ขอ้มลูทัง้หมด การตัง้คา่ทีก่ําหนดเอง และการตัง้คา่ Wi-Fi จะถกูตัง้คา่ใหมไ่ปเป็นการตัง้
คา่จากโรงงาน

ตัง้คา่การตัง้คา่ Wi-Fi ใหม่ การตัง้คา่ Wi-Fi ทัง้หมดจะถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

ตัง้คา่ การนับการตัดทอ่ใหม่ ตัง้คา่ตวันับจํานวนสําหรับการตดัทอ่ใหม่

ตัง้คา่ ความยาวการพมิพท์อ่ใหม่ ตัง้คา่ความยาวทัง้หมดสําหรับทอ่ทีพ่มิพ์
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เราแนะนําใหทํ้าความสะอาด P-touch อยูเ่ป็นประจําเพือ่คงประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านทีถ่กูตอ้ง

หมายเหตุ
ถอดแบตเตอรีแ่ละอะแดปเตอร ์AC ออกทกุครัง้กอ่นทําความสะอาด P-touch

การทาํความสะอาดเครือ่ง 19

เชด็ฝุ่ นและรอยตา่งๆ บนตวัเครือ่งหลกัโดยใชผ้า้ทีนุ่่มและแหง้

ใชผ้า้ชบุน้ําเล็กนอ้ยเพือ่เชด็รอยทีล่บออกยาก

หมายเหตุ
อยา่ใชท้นิเนอรผ์สมส ีเบนซนิ แอลกอฮอล ์หรอืสารทําละลายอืน่ๆ สารเหลา่นีอ้าจทําใหต้ัวครอบเสยีรปู หรอืทําใหร้ปู
ลักษณ์ของ P-touch เสยีหาย

การทาํความสะอาดหวัพมิพ์ 19

ลายเสน้หรอืตัวอกัษรทีม่คีณุภาพตํา่บนฉลากหรอืทอ่ ทีพ่มิพอ์อกมาโดยทั่วไปแลว้แสดงใหเ้ห็นวา่หัวพมิพส์กปรก ทํา
ความสะอาดหัวพมิพโ์ดยใชสํ้าลพัีนกา้นทีแ่หง้หรอืตลับเทปทําความสะอาดหัวพมิพท์ีเ่ป็นอปุกรณ์เสรมิ (TZe-CL6)

คาํเตอืน
หา้มจับทีหั่วพมิพโ์ดยตรงดว้ยมอืเปลา่ หัวพมิพอ์าจรอ้น

หมายเหตุ
ดคํูาแนะนําทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบัตลับเทปทําความสะอาดหัวพมิพเ์พือ่เป็นแนวทางถงึวธิกีารใชง้าน

การบาํรงุรกัษา 19
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การทาํความสะอาดลกูกลิง้ฉลาก 19

หากตวัอกัษรทีพ่มิพบ์นฉลากมคีณุภาพตํา่แมว้า่จะไดทํ้าความสะอาดหัวพมิพแ์ลว้ ใหทํ้าความสะอาดลกูกลิง้ฉลากทัง้อนั
ดว้ยสําลพัีนกา้นแหง้ โดยเชด็ขึน้บนและลงลา่งขณะทีห่มนุลกูกลิง้

การทาํความสะอาดชุดใบมดีตดัเทป 19

อาจมเีทปกาวตดิอยูบ่นใบมดีตัดไดห้ลงัจากใชง้านซํ้าๆ ทําใหใ้บมดีทือ่และอาจสง่ผลใหเ้ทปตดิขัดได ้

ใชสํ้าลพัีนกา้นเชด็ทีใ่บมดีตัดราวปีละหนึง่ครัง้

คาํเตอืน
หา้มแตะทีใ่บมดีตดัโดยตรงดว้ยมอืเปลา่
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การทาํความสะอาดเซนเซอร ์FLe 19

หากเซนเซอร ์FLe สกปรก ฉลาก FLe อาจไมอ่ยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง ใชสํ้าลพัีนกา้นชบุแอลกอฮอลเ์ชด็ทีเ่ซนเซอร ์

การเปลีย่นหรอืการทาํความสะอาดมดีตดัทอ่และแผงมดีตดัทอ่ 19

หลังจากใชม้ดีตัดทอ่ซํ้าๆ กนั ทอ่อาจตดิขัดถา้วัสดเุขา้ไปตดิกบัใบมดีตดัและทําใหข้อบใบมดีบิน่ ใชสํ้าลพัีนกา้นหรอื
อยา่งอืน่ทีค่ลา้ยกนัเชด็ทําความสะอาดใบมดีหรอืเปลีย่นมดีตัดทอ่ (PA-TC-001 สําหรับมดีตัดทอ่และแผงมดีตัดทอ่)

a เลือ่นตวัปรับตัดครึง่ทอ่ (1) ไปทางดา้นหลังใหต้รงกบัเครือ่งหมาย “ ” ดงัทีแ่สดงในภาพประกอบ กดสว่นสดํีา
ลง (2) พรอ้มทัง้จับแผงมดีตดัทอ่ (3) และดงึขึน้เพือ่ถอดออก ถอดมดีตัดทอ่ (4) ออกดว้ยขัน้ตอนเดยีวกนั

สิง่สําคญั
• หลังจากเปลีย่นมดีตัดทอ่แลว้ ใหต้ัง้คา่ตัวนับจํานวนใหม ่คณุสามารถตัง้คา่ตวันับจํานวนของมดีตดัทอ่ไดใ้หมโ่ดย
เลอืก [การตัง้คา่] - [การตัง้คา่ใหม]่ - [ตัง้คา่ การนับการตัดทอ่ใหม]่ ในหนา้จอหลกั หรอืเลอืก [ต ัง้คา่ การนบัการตดั
ทอ่ใหม]่ ในแถบเมนู [การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“แถบเมนู” ใน หนา้ 114

• เปลีย่นมดีตดัทอ่หลังใชต้ัดประมาณ 50,000 ครัง้ (จํานวนนีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามเงือ่นไขการใชง้าน)

2

1 3

4
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b ในการทําความสะอาดใบมดีตดั กดสว่นสดํีาทีแ่สดงในภาพประกอบเพือ่ใหใ้บมดียืน่ออกมาจากมดีตัด จากนัน้ใชสํ้าลี
พันกา้นหรอือยา่งอืน่ทีค่ลา้ยกนัเชด็ทีใ่บมดี

คาํเตอืน
เนือ่งจากสว่นสดํีาทํางานดว้ยสปรงิ ควรระวังไมใ่หม้อืลืน่ไถลหรอืสมัผัสกบัใบมดี

หา้มแตะทีใ่บมดีตดัโดยตรงดว้ยมอืเปลา่

c ตดิตัง้มดีตัดและแผงมดีตัดในตําแหน่งเดมิ

การเปลีย่นตวัทาํความสะอาดทอ่ 19

หลังจากใชง้านซํ้าๆ กนั ฟองน้ําอาจชํารดุและสกปรก ทําใหต้ัวอกัษรทีพ่มิพม์คีณุภาพตํา่ จับตัวทําความสะอาดทอ่ดังที่
แสดงในภาพประกอบ ดงึขึน้เพือ่ถอดออก และเปลีย่นเป็นอนัใหม ่(PA-CL-001)
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การเปลีย่นลกูกลิง้สําหรบัทอ่ 19

หลังจากใชง้านซํ้าๆ กนั ลกูกลิง้อาจสกปรกและยางอาจชํารดุ ทําใหต้วัอกัษรทีพ่มิพม์คีณุภาพตํา่ ถอดลกูกลิง้ออกและ
เปลีย่นเป็นอนัใหม ่(PA-RL-001 สําหรับลกูกลิง้แทน่ PA-RL-002 สําหรับลกูกลิง้ลําเลยีง A และ PA-RL-003 สําหรับ
ลกูกลิง้ลําเลยีง B หากตอ้งการเปลีย่นลกูกลิง้ลําเลยีงแบบหนบี โปรดตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร)์

1 ลกูกลิง้แทน่
2 ลกูกลิง้ลําเลยีง A
3 ลกูกลิง้ลําเลยีง B
4 ลกูกลิง้ลําเลยีงแบบหนบี

การเปลีย่นลกูกลิง้แทน่และลกูกลิง้ลําเลยีง 19

a กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้นบน

b ดงึคนัปลดล็อคทอ่ขึน้

c คลายสกรสูองตวั จากนัน้ถอดฝาปิดลกูกลิง้ (1) ออก

d ถอดลกูกลิง้ทีต่อ้งการเปลีย่นโดยดงึลกูกลิง้ออกมา จากนัน้ตดิตัง้ลกูกลิง้อนัใหม ่โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เฟืองขบ
กนัอยา่งถกูตอ้ง

e ตดิตัง้ฝาปิดลกูกลิง้เพือ่ใหส้ว่นของลกูกลิง้ทีนู่นออกมาใสเ่ขา้ในชอ่งของฝาปิดไดพ้อด ีจากนัน้ขนัสกรทัูง้สองตวั

1 23

4 4

1
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การเปลีย่นแบตเตอรีแ่บบกระดมุ 19

แบตเตอรีแ่บบกระดมุใชเ้ป็นแหลง่จา่ยไฟสํารองเพือ่รักษาการตัง้คา่นาฬกิาภายในของหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของ
แป้นพมิพ ์แบตเตอรีจ่ะถกูใชไ้ปแมเ้มือ่ไมไ่ดใ้ช ้P-touch เป็นเวลานาน

สิง่สําคญั
• ใชแ้บตเตอรีท่ีแ่นะนําใน P-touch เทา่นัน้ แบตเตอรีอ่ืน่อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายแก ่P-touch

• ทิง้แบตเตอรีท่ีจ่ดุจัดเก็บทีเ่หมาะสม อยา่ทิง้รวมกบัของเสยีท่ัวไป นอกจากนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิัตติามขอ้
บังคบัของรัฐบาลกลาง รัฐ และระเบยีบขอ้บงัคับทอ้งถิน่ทัง้หมดทีบ่งัคับใช ้

• ในการเกบ็หรอืทิง้แบตเตอรี ่ใหห้อ่แบตเตอรีไ่ว ้(ตัวอยา่งเชน่ ดว้ยเทปกาวใส) เพือ่ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลัดวงจร

(ตวัอยา่งของฉนวนแบตเตอรี)่

1 เทปกาวใส
2 แบตเตอรีแ่บบกระดมุ

• เราแนะนําใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีท่กุสองปี

• หากนาฬกิาตัง้คา่ใหมใ่นขณะทีพ่ลังงานยังจา่ยไปยัง P-touch ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีน่ี ้เมือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่ใหซ้ือ้
แบตเตอรี ่CR2032 (ผูผ้ลติทีแ่นะนํา: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation)

a กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิด P-touch จากนัน้ถอดปลั๊ก P-touch จาก เตา้รับไฟฟ้า หากตดิตัง้แบตเตอรี ่Li-ion 
แบบชารจ์ไดไ้ว ้ใหถ้อดแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดอ้อก

b กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้นบน

c ใชเ้หรยีญหรอืวัตถทุีค่ลา้ยกนัคอ่ยๆ หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุในทศิทางเดยีวกบัลกูศรบนฝาครอบ
แบตเตอรีจ่นสดุ แลว้จงึถอดฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุออก

สิง่สําคญั
หากฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุถกูหมนุจนเลยตําแหน่งหยดุ ฝาครอบอาจจะไดรั้บความเสยีหาย

1

2
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d ถอดแบตเตอรีอ่อก
ตามภาพดา้นลา่ง กดสว่น A ของแบตเตอรีเ่พือ่ถอดแบตเตอรีอ่อกมา

e การตดิตัง้แบตเตอรีใ่หม่

สิง่สําคญั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สแ่บตเตอรีใ่หมโ่ดยใหด้า้น + และ – หันหนา้ไปทางทศิทางทีถ่กูตอ้ง

f ใสฝ่าครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุกลบัในตําแหน่งเดมิ ในการตดิตัง้ฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุ ใหใ้ชเ้หรยีญหรอื
วัตถทุีค่ลา้ยกนัคอ่ยๆ หมนุฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุในทศิทางทีต่รงขา้มกบัลกูศรบนฝาครอบแบตเตอรีจ่นสดุ

สิง่สําคญั
หากฝาครอบแบตเตอรีแ่บบกระดมุถกูหมนุจนเลยตําแหน่งหยดุ ฝาครอบอาจจะไดรั้บความเสยีหาย

g ปิดฝาปิดดา้นบน

หมายเหตุ
คณุสามารถกําหนดวนัทีแ่ละเวลาโดยใช ้[การตัง้คา่] ในหนา้จอหลัก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การตัง้คา่นาฬกิา” 
ใน หนา้ 33
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เวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ 20

เครือ่ง P-touch ของคณุมคีณุสมบตัปิระหยัดพลังงานซึง่จะปิดตัวเครือ่งโดยอตัโนมัต ิหากไมม่กีารกดปุ่ มใดๆ ในระยะเวลา
ทีก่ําหนด หรอืภายใตเ้งือ่นไขการทํางานบางอยา่ง

หากคณุใชอ้ะแดปเตอร ์AC หรอืแบตเตอรีช่ารต์ได ้คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่เวลาปิดเครือ่งอตัโนมัตไิด ้

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ปิดเครือ่งอตัโนมัต]ิ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [อะแดปเตอร ์AC] หรอื [แบตเตอรีช่ารต์ได]้ โดยใชปุ้่ ม  หรอื  และตัง้คา่โดยใชปุ้่ ม  หรอื 

d กดปุ่ ม OK

คณุยังสามารถใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์พือ่เปลีย่นการตัง้คา่ไดด้ว้ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการ
ตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

สิง่สําคญั
• ถา้คณุเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC กบั P-touch หลังจากทีร่ะบ ุ“ปิดเครือ่งอตัโนมัต”ิ เครือ่งจะใชก้ารตัง้คา่ 

“อะแดปเตอร ์AC”

• การตัง้คา่จากโรงงานสําหรับอะแดปเตอร ์AC คอื “ปิด” และ “30นาท”ี สําหรับแบตเตอรีช่ารจ์ได ้

การต ัง้คา่ทีม่ปีระโยชน์ 20

การต ัง้คา่ คา่ การต ัง้คา่ คา่

อะแดปเตอร ์AC ปิด แบตเตอรีช่ารต์ได ้ ปิด

10นาที 10นาที

20นาที 20นาที

30นาที 30นาที

40นาที 40นาที

50นาที 50นาที

1ชม. 1ชม.

2ชม.

4ชม.

8ชม.

12ชม.
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20

การปรบัการต ัง้คา่หนา้จอแสดงผลแบบ LCD 20

LCD Contrast (ความคมชดั LCD) 20

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ความคมชดัของหนา้จอ LCD ตัง้แตร่ะดบัหนึง่ถงึหา้ (+2, +1, 0, -1, หรอื -2) เพือ่ทําใหห้นา้
จออา่นไดง้า่ยขึน้ คา่จากโรงงาน คอื “0”

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ความคมชดั LCD] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกคา่โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

• เมือ่กดปุ่ ม เวน้วา่ง ในหนา้จอตัง้คา่ความคมชดั คา่ความคมชดัจะถกูเปลีย่นเป็นการตัง้คา่จากโรงงานที ่“0”

ไฟสอ่งสวา่ง 20

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ไฟสอ่งสวา่งเป็น “เปิด” หรอื “ปิด”

จอแสดงผลสามารถมองเห็นไดง้า่ยหากเปิดไฟสอ่งสวา่ง การตัง้คา่จากโรงงาน คอื “เปิด”

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [ไฟสอ่งสวา่ง] โดยใชปุ้่ ม  หรอื   จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืก [เปิด] หรอื [ปิด] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
• สามารถประหยัดพลงังานไดเ้มือ่ปิดไฟสอ่งสวา่ง

• ไฟสอ่งสวา่งจะดับโดยอตัโนมัต ิกดคยีใ์ดๆ เพือ่เปิดไฟสอ่งสวา่งอกีครัง้

ระหวา่งการพมิพ ์ไฟสอ่งสวา่งจะดับ ไฟสอ่งสวา่งจะเปิดขึน้ในระหวา่งการสง่ขอ้มลู
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20

การต ัง้คา่ภาษาและหนว่ย 20

ภาษา 20

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [  ภาษา] โดยใชปุ้่ ม  หรอื   จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกภาษาสําหรับคําสัง่เมนูและขอ้ความทีแ่สดงบนหนา้จอ LCD โดยใชค้ยี ์  หรอื 
ภาษาทีส่ามารถใชไ้ดม้ดีงัตอ่ไปนี ้[ไทย], [English]

d กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc

การต ัง้คา่หนว่ย 20

a เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

b เลอืก [หน่วย] โดยใชปุ้่ ม  หรอื   จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

c เลอืกหน่วยสําหรับขนาดทีแ่สดงบนหนา้จอ LCD โดยใชปุ้่ ม  หรอื 
สามารถเลอืกไดร้ะหวา่ง [นิว้] หรอื [mm]

d กดปุ่ ม OK หรอื Enter

หมายเหตุ
การตัง้คา่จากโรงงานคอื [mm]

หากตอ้งการกลับไปยังขัน้ตอนกอ่นหนา้ ใหก้ดปุ่ ม Esc
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เครือ่ง P-touch นีส้ามารถจา่ยไฟไดด้ว้ยอะแดปเตอร ์AC (ทีใ่หม้า) หรอืแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได ้
(PA-BT-4000LI) ใชแ้หลง่พลังงานทีเ่หมาะสมสําหรับจดุประสงคใ์นการใชง้านของคณุ

ดว้ยแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ไดท้ีถ่กูตดิตัง้ไว ้คณุสามารถใช ้P-touch ในที่ๆ  ไมม่อีะแดปเตอร ์AC ได ้

แบตเตอรีน่ี้ชารจ์ดว้ยอะแดปเตอร ์AC เมือ่ตดิตัง้แบตเตอรีใ่นเครือ่ง P-touch

การตดิต ัง้แบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

a กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดเครือ่ง P-touch

b เปิดฝาครอบแบตเตอรีท่ีท่า้ยเครือ่ง P-touch

c ใสแ่บตเตอรีล่งในชอ่งใสแ่บตเตอรี่

d ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

หมายเหตุ
แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ไดจ้ะไมค่งที ่ความเร็วในการพมิพอ์าจจะไมค่งทีข่ ึน้อยูก่บัแรงดนั
ไฟฟ้า

การใชง้านแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์
ได ้(PA-BT-4000LI) 21
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21

การถอดแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไวเ้พือ่ปิดสวติชเ์ครือ่ง P-touch

ถอดฝาครอบแบตเตอรีแ่ละแบตเตอรีอ่อก จากนัน้จงึประกอบฝาครอบแบตเตอรีก่ลับทีเ่ดมิ

ขอ้ควรระวงั
หากยากทีจ่ะถอดแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้ใหค้วํา่ P-touch โดยถอดฝาครอบแบตเตอรีอ่อก ซึง่อาจทําใหแ้บตเตอรีห่ลน่
ออกมา 
โปรดระวังทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้

การชารจ์แบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

หมายเหตุ
• ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มกอ่นใชง้าน

• การชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มอาจใชเ้วลานานถงึสามชัว่โมง

a ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีถ่กูตดิตัง้ไวใ้น P-touch

b ใชอ้ะแดปเตอร ์AC และสายแหลง่จา่ยไฟในการเสยีบ P-touch กบัเตา้รับไฟฟ้า
กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) เพือ่เปิด P-touch ถา้เครือ่งยังไมเ่ปิด
ไฟแสดงสถานะ  (แบตเตอรี)่ สสีม้จะตดิขึน้ในระหวา่งการชารจ์ และจะดบัลงเมือ่แบตเตอรีช่ารจ์เต็ม

1 อะแดปเตอร ์AC
2 สายแหลง่จา่ยไฟ

1

2
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หมายเหตุ
• แมว้า่ P-touch จะปิดสวติชร์ะหวา่งการชารจ์ การชารจ์จะยังคงดําเนนิตอ่ไปจนกวา่แบตเตอรีจ่ะชารจ์เต็ม

• หากเปิด P-touch โดยทีแ่บตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ไดต้ดิตัง้อยู ่และอะแดปเตอร ์AC เชือ่มตอ่อยูก่บัเตา้รับ
ไฟฟ้า แบตเตอรีจ่ะถกูชารจ์ใหม ่อยา่งไรก็ตาม เมือ่เปิด P-touch แมว้า่หลังจากการชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้
แลว้ แบตเตอรีท่ีช่ารจ์จะถกูใช ้ทําใหแ้บตเตอรีช่ารจ์ไมเ่ต็มในการใช ้P-touch ครัง้ถัดไป เราแนะนําใหปิ้ด P-touch 
ในขณะชารจ์แบตเตอรี่

• ถงึแมว้า่การชารจ์จะหยดุเมือ่ใช ้P-touch ทําการพมิพ ์ป้อน หรอืทํางานอืน่ การชารจ์จะเริม่อกีครัง้โดยอตัโนมัตหิลัง
จากการทํางานเสร็จสิน้ลงหากยังชารจ์ไฟไมเ่สร็จสมบรูณ์

การหยดุชารจ์แบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

เมือ่ตอ้งการหยดุชารจ์แบตเตอรี ่ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC ออก

หมายเหตเุกีย่วกบัการใชแ้บตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

 ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มกอ่นใชง้าน หา้มใชง้านจนกวา่จะชารจ์จนเต็ม

 การชารจ์แบตเตอรีต่อ้งทําในสภาพแวดลอ้มทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 0 และ 40 °C ไมเ่ชน่นัน้แบตเตอรีจ่ะไมช่ารจ์และไฟ
แสดงสถานะ  (แบตเตอรี)่ จะยังคงตดิอยู ่หากการชารจ์หยดุเพราะอณุหภมูขิองสภาพแวดลอ้มตํา่หรอืสงูเกนิ
ไป วาง P-touch ไวท้ีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 0 และ 40 °C แลว้ลองชารจ์ใหมอ่กีครัง้

 หากใช ้P-touch พมิพ ์ป้อน หรอืทํางานอืน่ เมือ่ทัง้แบตเตอรีต่ดิตัง้อยูแ่ละเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC อยู ่ไฟแสดง
สถานะ  (แบตเตอรี)่ อาจดับ และการชารจ์อาจหยดุแมว้า่แบตเตอรีจ่ะยังชารจ์ไมเ่ต็ม

ลกัษณะของแบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

เพือ่ทีจ่ะไดรั้บประสทิธภิาพสงูสดุและพลังงานทีย่าวนานทีส่ดุจากแบตเตอรี:่

 หา้มใชง้านหรอืเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูหรอืตํา่มากจนเกนิไป เนือ่งจากแบตเตอรีอ่าจจะคายประจเุร็วยิง่
กวา่เดมิ ซึง่อาจเกดิขึน้เมือ่ใชแ้บตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ไดโ้ดยทีช่ารจ์ไวม้ากแลว้ (ชารจ์แลว้ 90% ขึน้ไป) ในที่
มอีณุหภมูสิงู

 นําแบตเตอรีอ่อกเมือ่เก็บ P-touch ไวเ้ป็นเวลานาน

 จัดเก็บแบตเตอรีท่ีเ่หลอืพลังงานตํา่กวา่ 50% ไวใ้นทีท่ีแ่หง้และเย็นโดยไมโ่ดนแสงแดดโดยตรง

 ชารจ์แบตเตอรีซ่ํ้าทกุหกเดอืน ในกรณีทีเ่กบ็แบตเตอรีไ่วเ้ป็นเวลานาน

 หากคณุสมัผัสสว่นของ P-touch ขณะทีแ่บตเตอรี ่Li-ion กําลังชารจ์อยู ่สว่นนัน้ของ P-touch อาจรูส้กึอุน่ นีเ่ป็นสิง่
ปกต ิและสามารถใช ้P-touch ไดอ้ยา่งปลอดภัย อยา่งไรก็ตาม หาก P-touch เกดิรอ้นมาก ใหห้ยดุใช ้
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ขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ์ 21

แบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได้ 21

ขนาด: ประมาณ 74 (กวา้ง) × 86 (ลกึ) × 32 (สงู) มม.

น้ําหนัก: ประมาณ 0.240 กก. 

แรงดันไฟฟ้า: 14.4 V

ความจ:ุ 1800 mAh

รอบการชารจ์/การคายประจ:ุ ประมาณ 300 ครัง้ 

เวลาชารจ์: ประมาณ 3 ชัว่โมง
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ภาพรวม 22

บทนีจ้ะอธบิายถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหาท่ัวไปทีค่ณุอาจพบเมือ่ใช ้P-touch หากคณุมปัีญหาใดๆ กบั P-touch อยา่งแรก คณุ
ตอ้งแน่ใจวา่คณุไดทํ้าตามสิง่ตอ่ไปนีแ้ลว้อยา่งถกูตอ้ง

 เชือ่มตอ่ P-touch กบัเตา้รับไฟฟ้า หรอืตดิตัง้แบตเตอรี ่(ดทูี ่“การเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟ” ใน หนา้ 5 หรอื “การตดิตัง้
แบตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได”้ ใน หนา้ 197)

 เอาบรรจภัุณฑก์นักระแทกทัง้หมดออกจาก P-touch

 ตดิตัง้และเลอืกไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพท์ีถ่กูตอ้ง (ดทูี ่“การตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพแ์ละซอฟตแ์วร”์ ใน หนา้ 77)

 เชือ่มตอ่ P-touch ไปยังคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์เคลือ่นที ่(ดทูี ่“การเชือ่มตอ่ P-touch เขา้กบัคอมพวิเตอร”์ 
ใน หนา้ 77)

 ปิดฝาปิดดา้นบนใหส้นทิ

 ใสท่อ่ ตลบัแถบหมกึและตลับเทปใหถ้กูตอ้ง (ดทูี ่“การใสท่อ่” ใน หนา้ 6, “การใสต่ลบัผา้หมกึ” ใน หนา้ 7 และ 
“การใสต่ลับเทป” ใน หนา้ 8)

หากคณุยังคงพบปัญหา อา่นวธิกีารแกไ้ขปัญหาในบทนี้ สําหรับความชว่ยเหลอื หากหลังจากอา่นบทนีแ้ลว้ คณุยังคงไม่
สามารถแกปั้ญหาของคณุได ้กรณุาเขา้ไปที ่Brother Solutions Center ไดท้ี ่support.brother.com 

การแกไ้ขปญัหา 22

http://support.brother.com/
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ปญัหาหนา้จอแสดงผลแบบ LCD 22

ปญัหาการพมิพ์ 22

ปญัหา วธิแีกไ้ข

หนา้จอล็อค หรอื P-touch ไมต่อบสนอง
ตามปกติ

ดทูี ่“การตัง้คา่ P-touch ใหม”่ ใน หนา้ 185 และตัง้คา่หน่วยความจําภายในใหมเ่ป็นการ
ตัง้คา่จากโรงงาน หากการตัง้คา่ P-touch ใหม ่ไมช่ว่ยแกปั้ญหา ใหถ้อดอะแดปเตอร ์AC 
และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นเวลา 10 นาทขีึน้ไป

หนา้จอยังคงวา่งเปลา่หลังจากเปิดเครือ่ง
แลว้

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดไมต่ดิสวา่ง

P-touch ไมไ่ดรั้บไฟ

ถา้ใชไ้ฟ AC ใหเ้ชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC ไปยัง P-touch และเตา้รับไฟฟ้าใหถ้กูตอ้ง

ถา้ใชแ้บตเตอรีล่เิธยีมไออนแบบชารจ์ได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีล่เิธยีมไออน
แบบชารจ์ไดต้ดิตัง้อยา่งแน่นหนาใน P-touch และชารจ์ไวจ้นเต็ม

ขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD 
แสดงเป็นภาษาตา่งประเทศ

ดทูี ่“ภาษา” ใน หนา้ 196 เพือ่เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ฉลากหรอืทอ่ไมพ่มิพ์  ตรวจสอบวา่ไดป้้อนขอ้ความแลว้ และตดิตัง้ตลับเทปหรอืทอ่อยา่งถกูตอ้งโดยทีม่ี
เทปหรอืทอ่เหลอือยูเ่พยีงพอ

 อยา่ใชท้อ่ทีส่กปรก งอ แบน มพีืน้ผวิหยาบ หรอืหนาไมเ่ทา่กนั หรอืชํารดุในลักษณะ
อืน่ๆ

 หากเทปหรอืทอ่บดิงอ ใหต้ัดสว่นทีบ่ดิงอทิง้ไป และสอดเทปหรอืทอ่ผา่นออกทาง
ชอ่งทางออก

 เมือ่พมิพจ์ากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์มอืถอื ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณ์มอืถอืเชือ่มตอ่กบั P-touch อยา่งถกูตอ้ง
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ฉลากหรอืทอ่พมิพไ์มถ่กูตอ้ง หรอื
ผลลัพธก์ารพมิพข์องทอ่ไมน่่าพงึพอใจ 
(หมกึจางหรอืดา่ง)

 ถอดตลับเทปหรอืตลับผา้หมกึออกแลว้ใสก่ลับเขา้ไปใหม ่กดตวัตลับลงใหแ้น่น
จนกระทั่งล็อคเขา้ที่

 หากหัวพมิพฉ์ลากสกปรก ใหทํ้าความสะอาดดว้ยสําลพีันกา้นแหง้ (ดทูี ่“การทํา
ความสะอาดหัวพมิพ”์ ใน หนา้ 187) หรอื ตลับเทปทําความสะอาดหัวพมิพท์ีเ่ป็น
อปุกรณ์เสรมิ (TZe-CL6 สําหรับหัวพมิพฉ์ลากเทา่นัน้)

หากตัวอกัษรทีพ่มิพยั์งคงมคีณุภาพตํา่แมห้ลังจากทีเ่ช็ดหัวพมิพฉ์ลากแลว้ ใหเ้ชด็
ลกูกลิง้ฉลากดว้ยสําลพีันกา้นแหง้ ดทูี ่“การทําความสะอาดลกูกลิง้ฉลาก” 
ใน หนา้ 188

 หากหัวพมิพท์อ่สกปรก ใหทํ้าความสะอาดดว้ยสําลพีันกา้นแหง้ ดทูี ่“การทําความ
สะอาดหัวพมิพ”์ ใน หนา้ 187

 หากทอ่หรอืตวัทําความสะอาดทอ่สกปรก ใหเ้ปลีย่นตวัทําความสะอาดทอ่ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปลีย่นตัวทําความสะอาดทอ่ ดทูี ่“การเปลีย่นตัวทําความ
สะอาดทอ่” ใน หนา้ 190

 หากลกูกลิง้สําหรับทอ่สกปรก ใหถ้อดฝาปิดลกูกลิง้ ดงึลกูกลิง้ออกมา และทําความ
สะอาดดว้ยผา้ หา้มใชแ้อลกอฮอลห์รอืสารทําละลายอืน่ๆ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการถอดฝาปิดลกูกลิง้ ดทูี ่“การเปลีย่นลกูกลิง้สําหรับทอ่” ใน หนา้ 191

 ลกูกลิง้อาจชํารดุและตอ้งเปลีย่นเป็นอนัใหม ่สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
เปลีย่นลกูกลิง้ ดทูี ่“การเปลีย่นลกูกลิง้สําหรับทอ่” ใน หนา้ 191

 ลองเปลีย่นการตัง้คา่อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนีโ้ดยใชแ้ท็บ [การต ัง้คา่ทอ่] ใน 
[การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ หรอืใชแ้ป้นพมิพ์
ของ P-touch เพือ่เลอืก [การตัง้คา่] - [ปรับทอ่] ในหนา้จอหลัก

• เปลีย่นความเร็วในการพมิพ์

ถา้ใช ้P-touch ในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมู ิ20 °C หรอืตํา่กวา่ ขอแนะนําใหต้ัง้
คา่ [ความเร็วในการพมิพ]์ ไปที ่[คณุภาพการพมิพด์ขี ึน้]

• เปลีย่นการเพิม่แรงในการดงึ

หากตัวอกัษรจาง ให ้[เพิม่แรงในการดงึ] เป็นการตัง้คา่ทีแ่รงขึน้

• เปลีย่นความเขม้ในการพมิพ์

หากตัวอกัษรจาง ใหเ้ปลีย่น [ความหนาแนน่ในการพมิพ]์ เป็นการตัง้คา่ทีส่งู
ขึน้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“แท็บการตัง้คา่ทอ่” ใน หนา้ 118 หรอื “การปรับการ
ตัง้คา่การพมิพท์อ่” ใน หนา้ 49

 ลองเปลีย่นการตัง้คา่อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนีเ้มือ่ตวัอกัษรขนาดเล็กทีพ่มิพบ์นทอ่
จาง

• เปลีย่นรปูแบบแบบอกัษรเป็นตัวหนา

• เปลีย่นขนาดแบบอกัษรเป็นขนาดทีใ่หญข่ึน้

ทอ่ทีป้่อนสกปรก เปลีย่นตวัทําความสะอาดทอ่ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปลีย่นตัวทําความ
สะอาดทอ่ ดทูี ่“การเปลีย่นตัวทําความสะอาดทอ่” ใน หนา้ 190

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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เทป หรอืทอ่ตดิ  ป้อนทอ่ถอยหลัง

• เมือ่ใชง้าน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์: 
ในแถบเมนู [การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ 
คลกิ [การบํารงุรกัษา] - [ป้อนทอ่] - [ถอยหลงั]

• เมือ่ใชแ้ป้นพมิพ ์P-touch: 
เลอืก [การตัง้คา่] - [ปรับทอ่] - [ป้อนทอ่] - [ถอยหลัง] ในหนา้จอหลัก จากนัน้
กดคยี ์OK หรอื Enter

 หากคณุไมส่ามารถเอาทอ่ทีต่ดิออกโดยป้อนทอ่ถอยหลัง ใหถ้อดฝาปิดลกูกลิง้และ
ถอดทอ่ออก สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการถอดฝาปิดลกูกลิง้ ดทูี ่“การเปลีย่น
ลกูกลิง้แทน่และลกูกลิง้ลําเลยีง” ใน หนา้ 191

 หากเทปหรอืทอ่ตดิ ใหถ้อดตลับเทปออกหรอืทอ่ แลว้จงึดงึเทปหรอืทอ่ทีต่ดิออกมา
แลว้ตดัทิง้ สําหรับตลับเทป ตรวจสอบวา่ปลายเทปผา่นออกทางชอ่งสอดหรอื
ไม ่กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ตลับเทปกลับเขา้ไปใหม่

 เมือ่ทอ่ตดิ แถบหมกึของตลับผา้หมกึจะเสยีหาย เนือ่งจากแถบหมกึอาจขาดไดถ้า้
ใชใ้นสภาพนี ้ใหด้งึแถบหมกึออกจากตลับประมาณ 10 ซม. และมว้นสว่นทีเ่สยีหาย
เขา้ไปในแกนหมนุ คณุสามารถใชแ้ถบหมกึเพือ่พมิพโ์ดยเริม่จากสว่นทีไ่มเ่สยีหาย

แถบหมกึขาด ใสต่ลับผา้หมกึอนัใหม่

ถา้ใช ้P-touch ในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมู ิ20 °C หรอืตํา่กวา่ ขอแนะนําใหต้ัง้คา่ 
[ความชว่ยเหลอื] ไปที ่[การสแกนขอ้มลูซอฟตแ์วร]์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“แท็บการตัง้คา่ทอ่” ใน หนา้ 118 หรอื “การปรับการตัง้คา่การพมิพท์อ่” ใน หนา้ 49

แมว้า่แถบหมกึบางสว่นจะยังคงเหลอือยู่
และทอ่ไมต่ดิ จะมขีอ้ความปรากฏขึน้เพือ่
บง่บอกวา่ไมม่แีถบหมกึเหลอือยู ่มขีอ้ผดิ
พลาดในการป้อนทอ่ หรอืมปัีญหาทอ่ตดิ

หาก P-touch ไมส่ามารถป้อนทอ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเนือ่งจากทอ่บดิหรอืทอ่เกีย่วกบัอะไร
บางอยา่งนอกเครือ่ง P-touch ขอ้ผดิพลาดนีอ้าจเกดิขึน้ได ้

ตรวจสอบวา่ทอ่ไมบ่ดิและสามารถป้อนทอ่ไดอ้ยา่งราบรืน่นอกเครือ่ง P-touch

แถบหมกึแยกออกจากลกูกลิง้หมกึ หากแถบหมกึเสยีหาย ใหเ้ปลีย่นตลับเทป หรอืตลับผา้หมกึ หากยังใชง้านได ้ใหถ้อด
ตลับเทปหรอืตลับผา้หมกึออกโดยไมต่อ้งตัดเทป แลว้จงึมว้นแถบหมกึสว่นทีห่ลวมตาม
แกนหมนุดังทีแ่สดงในรปูภาพ

1 แกนหมนุ
P-touch หยดุทํางานในขณะทีพ่มิพ์
ฉลากหรอืทอ่

 เปลีย่นตลับเทปหากมองเห็นรอยขดีบนเทป ซึง่เป็นสว่นทีบ่ง่บอกวา่คณุใชง้านเทป
จนถงึปลายเทปแลว้

 เชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC ไปยัง P-touch โดยตรงหรอืชารจ์แบตเตอรีล่เิธยีมไออน
แบบชารจ์ได ้

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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เครือ่งไมต่ดัฉลากหรอืทอ่อตัโนมัติ สําหรับฉลาก ตรวจสอบการตัง้คา่ตัวเลอืกการตดั สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“ตวัเลอืก
การตดัเทป” ใน หนา้ 55 หรอื “ตัวเลอืกในการตดั” ใน หนา้ 85

เพือ่ตดัเทปดว้ยตนเอง กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั) เพือ่ป้อนและตดัเทป

เพือ่ตดัเทปดว้ยตนเอง กดปุ่ ม  (ป้อนและตดั) คา้งไว ้2 ถงึ 10 วนิาทจีนกวา่ไฟแสดง
สถานะ  (เปิด/ปิด) จะเปลีย่นจากตดิสวา่งเป็นสเีขยีว เป็นกะพรบิเป็นสเีขยีว แลว้จงึ
ปลอ่ยปุ่ ม ทอ่จะถกูตดัเมือ่ปลอ่ยปุ่ ม

ไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาการตดิของเทป
หรอืทอ่ได ้แมว้า่จะทําตามขัน้ตอนการ
แกไ้ขปัญหาแลว้

ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้บราเดอร์

ทอ่ไมต่ัดหรอืตัดไดย้าก เปลีย่นมดีตดัทอ่ 
เปลีย่นมดีตดัทอ่หลังใชต้ัดประมาณ 50,000 ครัง้ (จํานวนนีอ้าจแตกตา่งกนัไปตาม
เงือ่นไขการใชง้าน) คณุสามารถเรยีกดจํูานวนการตัดปัจจบุนัโดยใชข้ัน้ตอนดงัตอ่ไป
นี ้เลอืก [การตัง้คา่] - [การใชง้าน] - [การใชง้านชิน้สว่น] - [จํานวนครัง้ในการตัดทอ่] 
ในหนา้จอหลัก จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

นอกจากนี ้คณุสามารถเรยีกดจํูานวนการตดัปัจจบุนัไดจ้ากคอมพวิเตอรโ์ดยดําเนนิการ 
[ความชว่ยเหลอื] - [สแกนขอ้มลูซอฟตแ์วร]์ ใน P-touch Editor

ถา้ใชม้ดีตดัทอ่ครบจํานวนการตดัทีแ่นะนําแลว้ ใหเ้ปลีย่นเป็นอันใหม ่(หมายเลขรุน่ 
PA-TC-001)

หลังจากเปลีย่นมดีตดัทอ่แลว้ ใหต้ัง้คา่ตวันับจํานวนใหม ่คณุสามารถตัง้คา่ตวันับจํานวน
ของมดีตดัทอ่ไดใ้หมโ่ดยเลอืก [การตัง้คา่] - [การตัง้คา่ใหม]่ - [ตัง้คา่ การนับการตัดทอ่
ใหม]่ ในหนา้จอหลัก หรอืเลอืก [ต ัง้คา่ การนบัการตดัทอ่ใหม]่ ในแถบเมนู [การต ัง้
คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่
“แถบเมนู” ใน หนา้ 114

ฉันตอ้งการปรับความลกึของตัดครึง่
สําหรับทอ่

สามารถปรับตัดครึง่เป็นความลกึหนึง่ในสามระดบั กดปุ่ มเปิดฝาปิดเพือ่เปิดฝาปิดดา้น
บนแลว้เลือ่นตัวปรับตดัครึง่เพือ่ปรับความลกึของการตัด

เพือ่ระบกุารตัง้คา่ขัน้สงูกวา่ เปลีย่นการตัง้คา่ [ความลกึในการตดั] บนแท็บ [การต ัง้
คา่ทอ่] ใน [การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ 
หรอื เลอืก [การตัง้คา่] - [ปรับทอ่] - [ความลกึในการตดั] ในหนา้จอหลัก ตัง้คา่โดยใช ้
ปุ่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

เครือ่งป้อนทอ่ไมถ่กูตอ้ง

ความยาวของทอ่ทีพ่มิพส์ัน้กวา่ความยาว
ของทอ่ทีต่ัง้ไว ้

ลกูกลิง้อาจชํารดุและตอ้งเปลีย่นเป็นอนัใหม ่สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปลีย่น
ลกูกลิง้ ดทูี ่“การเปลีย่นลกูกลิง้สําหรับทอ่” ใน หนา้ 191

ลกูกลิง้ทอ่อาจชํารดุ เปลีย่นลกูกลิง้ โดยดทูี ่“การเปลีย่นลกูกลิง้สําหรับทอ่” ใน หนา้ 191

เครือ่งดันทอ่ออกมาไมถ่กูตอ้งหลังพมิพ์ ป้อนทอ่ไปขา้งหนา้

 เมือ่ใชง้าน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์: 
ในแถบเมนู [การต ัง้คา่อปุกรณ์] ใน “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ คลกิ 
[การบํารงุรกัษา] - [ป้อนทอ่] - [เดนิหนา้]

 เมือ่ใชแ้ป้นพมิพ ์P-touch: 
เลอืก [การตัง้คา่] - [ปรับทอ่] - [ป้อนทอ่] - [เดนิหนา้] ใน หนา้จอหลัก จากนัน้กด
ปุ่ ม OK หรอื Enter

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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ฉันตอ้งการทําการปรับละเอยีดสําหรับ
ผลลัพธก์ารพมิพ์

สามารถปรับความยาวและระยะขอบไดใ้น “เครือ่งมอืในการต ัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

ฉันตอ้งการพมิพใ์หเ้ร็วขึน้ สามารถใชก้ารพมิพค์วามเร็วสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC เชือ่ม
ตอ่อยู ่และตดิตัง้เทปเคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีา ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่เลอืก
โหมดความเร็วสงูขณะพมิพฉ์ลาก

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1

ฉันตอ้งการพมิพด์ว้ยความละเอยีดทีส่งู
กวา่นี้

สามารถใชก้ารพมิพค์วามละเอยีดสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC 
เชือ่มตอ่อยู ่และตดิตัง้เทปเคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีา ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่
เลอืกโหมดความละเอยีดสงูเมือ่ทําการพมิพฉ์ลาก

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1

ผลลัพธก์ารพมิพไ์มด่ี สามารถใชก้ารพมิพค์วามละเอยีดสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC 
เชือ่มตอ่อยู ่และตดิตัง้เทปเคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีา ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่
เลอืกโหมดความละเอยีดสงูเมือ่ทําการพมิพฉ์ลาก

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1

ถา้ใชก้ารตัง้คา่การพมิพค์วามเร็วสงู ใหพ้มิพด์ว้ยการตัง้คา่มาตรฐาน

ตวัอกัษรขนาดเล็กทีพ่มิพบ์นฉลากจาง สามารถใชก้ารพมิพด์ว้ยความละเอยีดสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์และตดิตัง้เทป
เคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีา ใชไ้ดรเวอรเ์ครือ่งพมิพเ์พือ่เลอืกโหมดความคณุภาพ
สงูเมือ่ทําการพมิพฉ์ลาก

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1

กําหนดการตัง้คา่การพมิพค์วามละเอยีด
สงู ความเร็วสงูเอาไว ้แตม่ขีอ้ผดิพลาด
เกดิขึน้ทําใหไ้มส่ามารถพมิพไ์ดเ้สร็จ

ตามเงือ่นไขสําหรับการพมิพด์ว้ยความละเอยีดสงู ความเร็วสงู หรอืคณุภาพสงู คณุตอ้ง
พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC จะตอ้งเชือ่มตอ่อยูแ่ละตอ้งตดิตัง้เทปเคลอืบ
ลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีาเอาไว ้

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1

เพือ่ลา้งขอ้ผดิพลาด ใหย้กเลกิงานพมิพด์ังกลา่ว แลว้จงึเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC หรอื
ยกเลกิการพมิพด์ว้ยความละเอยีดสงูหรอืความเร็วสงู

ปญัหา วธิแีกไ้ข
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บารโ์คด้ทีพ่มิพอ์อกมาไมส่ามารถอา่นได ้  พมิพฉ์ลากโดยจัดตําแหน่งใหบ้ารโ์คด้ตรงกบัหัวพมิพต์ามทีแ่สดงดา้นลา่งนี:้

1 หวัพมิพ์
2 บารโ์คด้
3 ทศิทางการพมิพ์

 ลองใชส้แกนเนอรเ์ครือ่งอืน่

 เราแนะนําใหพ้มิพบ์ารโ์คด้ในแบบ [มาตรฐาน] ทีเ่ลอืกจากตวัเลอืก [คณุภาพ]

• Windows Vista® / Windows Server® 2008:

เพือ่แสดงตัวเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยคลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ - 
[แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [เครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาที ่เครือ่งพมิพ์
ทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้คลกิ [กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

• Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2:

เพือ่แสดงตัวเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยคลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ - 
[อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้คลกิ 
[กําหนดลกัษณะการพมิพ]์ 

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

เพือ่แสดงตัวเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยคลกิที ่
[แผงควบคมุ] ในหนา้จอ [แอป] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [อปุกรณ์และ
เครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพท์ีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ แลว้คลกิ [กําหนด
ลกัษณะการพมิพ]์

• Windows® 10:

เพือ่แสดงตัวเลอืก [คณุภาพ] เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโ์ดยคลกิทีปุ่่ มเริม่ตน้ - 
[การต ัง้คา่] - [อปุกรณ์] - [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพ์
ทีค่ณุตอ้งการตัง้คา่ จากนัน้คลกิ [กําหนดลกัษณะการพมิพ]์

กําหนดตําแหน่งฉลาก FLe ไมถ่กูตอ้ง หากเซนเซอร ์FLe สกปรก ฉลาก FLe อาจไมอ่ยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง ใชส้ําลพีนักา้นชบุ
แอลกอฮอลเ์ช็ดทีเ่ซนเซอร ์FLe เพือ่ทําความสะอาดเซนเซอร ์ดทูี ่“การทําความสะอาด
เซนเซอร ์FLe” ใน หนา้ 189

เทปตดิเมือ่ฉันใชต้ลับเทป TZe-R*** ใหเ้อาตลับเทป TZe-R*** ออกจากเครือ่งพมิพแ์ลว้จงึเอาแถบหมกึทีต่ดิออก

เพราะวา่วัสดทุีใ่ชส้ําหรับแถบหมกึ TZe-R*** เบาและยดืหยุน่ได ้แถบหมกึจงึอาจตดิ
ขดัหากสมัผัสกบัสว่นของชอ่งออกของเทป

เมือ่ใชต้ลับเทป TZe-R*** จัดวางตําแหน่งของเครือ่งพมิพเ์พือ่ใหแ้ถบหมกึออกจาก
ชอ่งออกของเทปโดยตรง นอกจากนี ้ทําใหแ้น่ใจวา่แถบหมกึถกูปลอ่ยออกโดยไมห่อ้ย
ลงจากเครือ่งพมิพ ์แถบหมกึอาจตดิขดัหากมนัสมัผัสกบัสว่นของชอ่งออกของเทป

นอกเหนอืไปจากขอ้ควรระวังเหลา่นี ้ไมค่วรสมัผัสแถบหมกึระหวา่งการพมิพ์

ปญัหา วธิแีกไ้ข

1

2

3
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ขอ้มลูเวอรช์ ัน่ 22

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ฉันไมท่ราบหมายเลขเวอรช์ัน่ของ
เฟิรม์แวรข์องเครือ่ง P-touch ของฉัน

หมายเลขเวอรช์ัน่และขอ้มลูอืน่ๆ ของเฟิรม์แวรส์ามารถดไูดโ้ดยใชข้ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี้

1 เลอืก [การตัง้คา่] ในหนา้จอหลักโดยใชปุ้่ ม , ,  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK 
หรอื Enter

2 เลอืก [ขอ้มลูรุน่] โดยใชปุ้่ ม  หรอื  จากนัน้กดปุ่ ม OK หรอื Enter

นอกจากนี ้คณุยังสามารถทําตามกระบวนการตอ่ไปนีไ้ด ้

1 เปิดเครือ่ง P-touch

2 กดปุ่ ม  (ป้อนและตัด) คา้งไวน้านกวา่ 10 วนิาทเีพือ่พมิพร์ายงาน สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 122 
(ใชเ้ทป 24 หรอื 36 มม.)

ฉันตอ้งการยนืยันวา่ฉันกําลังใชง้าน
ซอฟตแ์วรเ์วอรช์ัน่ลา่สดุหรอืไม่

ใช ้P-touch Update Software เพือ่ยนืยันวา่คณุมเีวอรช์ัน่ลา่สดุหรอืไม่

ดทูี ่“วธิอีปัเดตซอฟตแ์วร ์P-touch” ใน หนา้ 172 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
P-touch Update Software
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ปญัหาการต ัง้คา่เครอืขา่ย 22

ปญัหา วธิแีกไ้ข

คณุกําลังใชซ้อฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัย

 ยนืยันการตัง้คา่ของคณุในกลอ่งโตต้อบการตดิตัง้

 ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึไดเ้มือ่มขีอ้ความเตอืนซอฟตแ์วรก์ารรักษาความปลอดภัย
ปรากฏขึน้ในระหวา่งการตดิตัง้เครือ่งพมิพ์

การตัง้คา่รักษาความปลอดภัยของ
คณุ (SSID/คยีเ์ครอืขา่ย) ไมถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบอกีครัง้ และเลอืกการตัง้คา่รักษาความปลอดภัยทีถ่กูตอ้ง

 ชือ่ของผูผ้ลติหรอืหมายเลขรุน่ของจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายอาจถกูใช ้
เป็นการตัง้คา่รักษาความปลอดภัยเริม่ตน้

 ดคํูาแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัวธิกีารหาการตัง้คา่รักษาความปลอดภัย

 สอบถามผูผ้ลติจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของคณุ หรอืถามผูใ้หบ้รกิารอนิ
เทอรเ์น็ต หรอืผูด้แูลเครอืขา่ย

P-touch ของคณุถกูวางไวไ้กลจาก
อปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุมากเกนิไป

ยา้ย P-touch ของคณุไปอยูภ่ายใน 1 ม. จากอปุกรณ์เคลือ่นที ่เมือ่คณุกําหนดคา่การตัง้
คา่เครอืขา่ย Wi-Fi

มสีิง่กดีขวาง (เชน่ ผนังหรอื
เฟอรน์เิจอร)์ ระหวา่ง P-touch และ
อปุกรณ์เคลือ่นทีข่องคณุ

ยา้ย P-touch ของคณุไปยังบรเิวณทีไ่มม่สี ิง่กดีขวาง

คอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย อปุกรณ์ทีม่ ี
Bluetooth เตาไมโครเวฟ หรอื โทรศพัท์
ไรส้ายระบบดจิทิัล อยูใ่กล ้P-touch หรอื
จดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย

ยา้ยอปุกรณ์อืน่ใหอ้ยูไ่กลจาก P-touch

คณุกําลังใชก้ารกรอง MAC แอดเดรส คณุสามารถยนืยัน MAC แอดเดรสโดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่ P-touch

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 122

จดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้ายของ
คณุอยูใ่นโหมดพรางตัว (ไมก่ระจาย
สญัญาณ SSID)

 คณุตอ้งพมิพช์ือ่ SSID ทีถ่กูตอ้งระหวา่งการตดิตัง้หรอืเมือ่ใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คา่
เครือ่งพมิพ์

 ตรวจสอบชือ่ SSID ในคําแนะนําทีใ่หม้ากบัจดุการเขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย และ
กําหนดคา่การตัง้คา่ Wi-Fi อกีครัง้

P-touch ของคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
อยา่งไมถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบตวัแสดงสถานะการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยแบบไรส้ายบนหนา้จอแสดงผล
แบบ LCD

: เชือ่มตอ่ในโหมด Wi-Fi

: ยกเลกิการเชือ่มตอ่ในโหมด Wi-Fi ดงันัน้จะตอ้งกําหนดคา่การตัง้คา่
ระบบไรส้ายใหม่

: เชือ่มตอ่/ยกเลกิการเชือ่มตอ่ในโหมด Wireless Direct

ฉันไดต้รวจสอบและลองทําตามทกุอยา่ง
ขา้งบนแลว้ แตยั่งคงไมส่ามารถตัง้คา่ 
Wi-Fi ไดส้ําเร็จ

ปิด P-touch และเปิดใหมอ่กีครัง้ แลว้จงึลองกําหนดการตัง้คา่ Wi-Fi อกีครัง้
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P-touch ไมส่ามารถพมิพผ์า่นเครอืขา่ยได ้
ไมพ่บ P-touch บนเครอืขา่ย แมว้า่หลงัจากการตดิต ัง้สําเร็จแลว้ 22

ปญัหาซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยั 22

ปญัหา วธิแีกไ้ข

คณุกําลังใชซ้อฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัย

ดทูี ่“ปัญหาซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภัย” ใน หนา้ 210

P-touch ของคณุไมไ่ดถ้กูกําหนดคา่
ดว้ย IP แอดเดรสทีส่ามารถใชไ้ด ้

 ยนืยัน IP แอดเดรสและซบัเน็ตมาสก์

ตรวจสอบวา่ ทัง้ IP แอดเดรสและซบัเน็ตมาสกข์องคอมพวิเตอรข์องคณุและ 
P-touch ถกูตอ้งและอยูบ่นเครอืขา่ยเดยีวกนั

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตรวจสอบ IP แอดเดรสและซบัเน็ตมาสก ์
สอบถามผูด้แูลเครอืขา่ย

 ยนืยัน IP แอดเดรสและซบัเน็ตมาสกแ์ละการตัง้คา่เครอืขา่ยอืน่ๆ ของคณุ โดยใช ้
เครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์

ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 96

งานพมิพข์องคณุกอ่นหนา้นีไ้มส่ามารถ
พมิพไ์ด ้

 งานพมิพท์ีไ่มส่ามารถพมิพไ์ดยั้งอยูใ่นควิการพมิพข์องคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหล้บ
ออก

ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ใช ้Windows® 7:

ปุ่ มเริม่ตน้ [อปุกรณ์และเครือ่งพมิพ]์ และเลอืกเครือ่งพมิพข์องคณุจาก 
[เครือ่งพมิพแ์ละโทรสาร] ดบัเบลิคลกิไอคอนของเครือ่งพมิพข์องคณุ แลว้จงึ
เลอืก [ยกเลกิเอกสารท ัง้หมด] ในเมนู [เครือ่งพมิพ]์

ฉันไดต้รวจสอบและลองทําตามทกุขอ้
ขา้งบนแลว้ แต ่P-touch ของฉันยังพมิพ์
ไมไ่ด ้

ถอนการตดิตัง้ไดรเวอรเ์ครือ่งพมิพ ์และซอฟตแ์วร ์แลว้จงึตดิตัง้ใหม่

ปญัหา วธิแีกไ้ข

คณุไมไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะใหก้ลอ่งโตต้อบแจง้
เตอืนความปลอดภัยปรากฏขึน้ ระหวา่ง
การตดิตัง้แบบมาตรฐาน การตดิตัง้ 
BRAdmin Light หรอืเมือ่กําลังพมิพ์

หากคณุไมไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะใหก้ลอ่งโตต้อบแจง้เตอืนความปลอดภยัปรากฏขึน้ ฟังกช์ัน่ไฟร-์
วอลลข์องซอฟตแ์วรรั์กษาความปลอดภยัอาจจะปิดกัน้การเขา้ถงึ ซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัยบางตวัอาจปิดกัน้การเขา้ถงึ โดยไมม่กีารแสดงกลอ่งโตต้อบเพือ่แจง้เตอืน
ความปลอดภยั ในการอนุญาตการเขา้ถงึ โปรดดคํูาแนะนําของซอฟตแ์วรรั์กษาความ
ปลอดภัยหรอืสอบถามผูผ้ลติ

หมายเลขพอรต์ทีใ่ชส้ําหรับคณุลักษณะ
เครอืขา่ยบราเดอรไ์มถ่กูตอ้ง

หมายเลขพอรต์ตอ่ไปนีจ้ะใชก้บัคณุลักษณะเครอืขา่ยบราเดอร:์

 BRAdmin Light i หมายเลขพอรต์ 161 / โพรโทคอล UDP

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะเปิดพอรต์ ดทูีคํ่าแนะนําสําหรับซอฟตแ์วรรั์กษา
ความปลอดภัย หรอืสอบถามจากผูผ้ลติ
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ตรวจสอบการทาํงานของอปุกรณ์เครอืขา่ย 22

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ไมไ่ดเ้ปิดP-touch ของคณุและจดุการ
เขา้ถงึ/เราทเตอรแ์บบไรส้าย

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดทํ้าตามคําแนะนําทัง้หมดใน หนา้ 201

ฉันไมรู่ก้ารตัง้คา่เครอืขา่ยบน P-touch 
ของฉัน เชน่ IP แอดเดรส

ตรวจสอบเครือ่งมอืในการตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์(ดทูี ่“การเปลีย่นการตัง้คา่ P-touch” 
ใน หนา้ 96)

คณุสามารถปิง P-touch จากเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องคณุไดห้รอืไม่

ปิง P-touch จากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใช ้IP แอดเดรส หรอืชือ่โหนด

 สําเร็จ: P-touch ของคณุทํางานถกูตอ้งและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักบั
คอมพวิเตอรข์องคณุ

 ไมส่ําเร็จ: P-touch ของคณุไมเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเดยีวกนักับคอมพวิเตอรข์องคณุ

ตดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ย

คณุสามารถยนืยัน IP แอดเดรสหรอืชือ่โหนดโดยการพมิพร์ายงานการตัง้คา่ P-touch

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การยนืยันการตัง้คา่ P-touch” ใน หนา้ 122
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ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 22

เมือ่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้บนหนา้จอ ใหทํ้าตามคําแนะนําทีต่ามดา้นลา่งนี้

ขอ้ความ วธิแีกไ้ข

เทปถกูเอาออก!  หา้มนําตลับเทปออกขณะกําลังพมิพ์

ตวัอกัษรใหญเ่กนิไป!  เลอืกแบบอกัษรขนาดเล็กลง

 ขนาดของการถา่ยโอนสญัลักษณ์เกนิความกวา้งของฉลากเมือ่ P-touch กําลังพมิพ์
สญัลักษณ์ในแนวตัง้ สรา้งขอ้มลูการถา่ยโอนสญัลักษณ์โดยใชข้นาดทีพ่อดกีบั
ฉลากทีค่ณุกําลังใช ้

ไมส่ามารถใช ้01!  ขอ้ผดิพลาดของ MRAM ปิด P-touch แลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

ไมส่ามารถใช ้02!  การตัง้คา่หัวพมิพไ์มถ่กูตอ้ง ปิด P-touch แลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

ไมร่องรับ High Res/Speed Print  เมือ่ใชก้ารพมิพค์วามละเอยีดสงูหรอืการพมิพค์วามเร็วสงู คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่
อะแดปเตอร ์AC และใชเ้ทปเคลอืบ TZe ทีม่หีมกึสดํีา และพมิพจ์ากคอมพวิเตอร์
เทา่นัน้ มเิชน่นัน้ ใหพ้มิพโ์ดยใชก้ารตัง้คา่มาตรฐาน

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1

การทํางานผดิปกต!ิ ดา้มจับ (ฉลาก)  การทํางานของกลไกป้อนฉลากทํางานผดิพลาด ปิด P-touch แลว้เปิดใหมอ่กี
ครัง้ ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้ตลับเทปไวถ้กูตอ้ง หากขอ้ผดิพลาดยังคงอยู ่ตดิตอ่
บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

การทํางานผดิปกต!ิ ดา้มจับ (ทอ่)  การทํางานของกลไกป้อนทอ่ทํางานผดิพลาด ปิด P-touch แลว้เปิดใหมอ่กี
ครัง้ ตรวจสอบวา่ไดต้ดิตัง้ทอ่ไวถ้กูตอ้ง หากขอ้ผดิพลาดยังคงอยู ่ตดิตอ่บรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์

อะแดปเตอรถ์กูเชือ่มตอ่หรอืไมถ่กู
เชือ่มตอ่

 ขอ้ความนีป้รากฏขึน้เมือ่คณุเชือ่มตอ่หรอืไมเ่ชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC ระหวา่งการ
พมิพ ์เพือ่ลา้งขอ้ผดิพลาดและพมิพง์านพมิพอ์กีครัง้ กดปุ่ มอืน่ทีไ่มใ่ชปุ่่ ม 

 (เปิด/ปิด) คา้งไว ้เพือ่ยกเลกิงานพมิพ ์กดปุ่ ม  (เปิด/ปิด) คา้งไว ้

ไมส่ามารถโอนถา่ยขอ้มลูได!้  ชือ่รุน่ทีต่ัง้ไวส้ําหรับไฟลท์ีส่ง่ไมถ่กูตอ้ง สรา้งไฟลโ์ดยใชช้ือ่รุน่ทีถ่กูตอ้ง

ไมร่องรับการใชฟั้งกช์ัน่นี!้  เมือ่คณุหยดุการพมิพไ์วช้ัว่คราว ฟังกช์ัน่บางอยา่งไมส่ามารถใชไ้ด ้คณุสามารถใช ้
ฟังกช์ัน่นีห้ลังจาก P-touch ทํางานพมิพท์ีห่ยดุไวช้ัว่คราวเสร็จสิน้
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ไฟแสดงสถานะ LED 22

ไฟแสดงสถานะตดิขึน้และกะพรบิเพือ่แสดงสถานะของ P-touch สญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นหัวขอ้นีจ้ะอธบิายความหมายของสี
และรปูแบบของไฟแสดงสถานะทีแ่ตกตา่งกนัดงันี้

 หรอื  หรอื ไฟแสดงสถานะตดิสวา่งตามสทีีแ่สดง

 หรอื  หรอื ไฟแสดงสถานะกะพรบิตามสทีีแ่สดง

ไฟแสดงสถานะสามารถดับ ตดิ หรอืกะพรบิตามสใีดๆ

ไฟแสดงสถานะดับลง

ไฟแสดงสถานะทอ่ ฉลาก และการเปิด/ปิด

 (ทอ่)  (ฉลาก)  (เปิด/ปิด) สภาวะ

ปิดสวติชเ์ครือ่ง

ฝาปิดดา้นบนเปิด

โหมดพักเครือ่ง

โหมดเริม่ตน้

โหมดการป้อนและตดัเทป

(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

กําลังถา่ยโอนขอ้มลู

ตอนนีก้ําลังพกัใหเ้ครือ่งเย็น

ขอ้ผดิพลาดระบบ 1

ขอ้ผดิพลาดระบบ 2

ขอ้ผดิพลาดระบบ 3

(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดแรงดันไฟฟ้าทีเ่กนิกวา่แหลง่จา่ยไฟของชอ่งตอ่ USB

ขอ้ผดิพลาดของทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

(1 ครัง้ ใน 
2 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดของแกนยดึฉลาก

ขอ้ผดิพลาดของแกนยดึทอ่
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(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดอะแดปเตอร์

อยูโ่หมดบูต๊เครือ่ง

โหมดตัง้คา่ใหม ่

(เมือ่โหมดกําลังเริม่ตน้การทํางาน)

โหมดตัง้คา่ใหม ่

(เมือ่กดปุ่ ม 2/4/6 ครัง้)

(สามครัง้) (สามครัง้)

โหมดตัง้คา่ใหม่

(เมือ่ยนืยันการตัง้คา่ใหมแ่ลว้)

โหมดทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

(หนึง่ครัง้)
โหมดประมวลผลทีเ่ก็บขอ้มลูขนาดใหญ่

โหมดการพมิพ ์(ทอ่)

(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

กําลังรับขอ้มลู (ทอ่)

(1 ครัง้ ใน 
2 วนิาท)ี

อยูใ่นโหมดหยดุชัว่คราว (ทอ่)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

อยูใ่นโหมดตดั (ทอ่)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดหน่วยความจําเต็ม (ทอ่)

ขอ้ผดิพลาดของมดีตดั (ทอ่)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดไมม่ทีอ่ (ทอ่)

ขอ้ผดิพลาดสิน้สดุสือ่ (ทอ่)

ไฟแสดงสถานะทอ่ ฉลาก และการเปิด/ปิด

 (ทอ่)  (ฉลาก)  (เปิด/ปิด) สภาวะ
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(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดจากฝาปิดทีเ่ปิดอยูใ่นขณะทีพ่มิพ ์(ทอ่)

ขอ้ผดิพลาดไมม่ตีลับผา้หมกึ (ทอ่)

(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดแถบหมกึตดิ (ทอ่)

ขอ้ผดิพลาดไมม่แีถบหมกึเหลอือยู ่(ทอ่)

ขอ้ผดิพลาดทอ่ตดิ (ทอ่)

ปัญหาการป้อนทอ่ (ทอ่)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดการพมิพค์วามละเอยีดสงู/ความเร็วสงู (ทอ่)

โหมดการพมิพ ์(ฉลาก)

(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

กําลังรับขอ้มลู (ฉลาก)

(1 ครัง้ ใน 
2 วนิาท)ี

อยูใ่นโหมดหยดุชัว่คราว (ฉลาก)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดหน่วยความจําเต็ม (ฉลาก)

การสือ่สารผดิพลาด (ทอ่/ฉลาก)

เมือ่กะพรบิสลับกนั: ขอ้ผดิพลาดของมดีตัด (ฉลาก)

เมือ่กะพรบิพรอ้มกนั: ขอ้ผดิพลาดอณุหภมูสิงู (ฉลาก)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดไมม่เีทปทีใ่ชง้านได ้(ฉลาก)

(1 ครัง้ ใน 
1 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดสือ่ไมถ่กูตอ้ง (ฉลาก)

ไฟแสดงสถานะทอ่ ฉลาก และการเปิด/ปิด

 (ทอ่)  (ฉลาก)  (เปิด/ปิด) สภาวะ
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(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดไมม่ตีลับ (ฉลาก)

ขอ้ผดิพลาดสิน้สดุสือ่ (ฉลาก)

ขอ้ผดิพลาดจากฝาปิดทีเ่ปิดอยูใ่นขณะทีพ่มิพ ์(ฉลาก)

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

(2 ครัง้ ใน 
1.8 วนิาท)ี

ขอ้ผดิพลาดการพมิพค์วามละเอยีดสงู/ความเร็วสงู (ฉลาก)

ขอ้ผดิพลาดตรวจไมพ่บเครือ่งหมายสดํีา (ฉลาก)

ไฟแสดงสถานะทอ่ ฉลาก และการเปิด/ปิด

 (ทอ่)  (ฉลาก)  (เปิด/ปิด) สภาวะ
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ตวับอกสถานะแบตเตอรี่

 (แบตเตอรี)่  (เปิด/ปิด) สภาวะ

ไฟของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได:้ เต็ม

กําลังชารจ์

(1 ครัง้ ใน 4 วนิาท)ี
ไฟของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได:้ ปานกลาง

(2 ครัง้ ใน 4 วนิาท)ี
ไฟของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได:้ ตํา่

มขีอ้ผดิพลาดแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้

ไฟของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได:้ หมด

ขอ้ผดิพลาดการเชือ่มตอ่/ไมเ่ชือ่มตอ่อะแดปเตอร์

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi

 (Wi-Fi)  (เปิด/ปิด) สภาวะ

ไมพ่บจดุการเขา้ถงึ WPS ทีส่ามารถใชง้านได ้

มขีอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่จดุการเขา้ถงึ WPS

ตรวจสอบโพรโทคอล

(2 ครัง้ ใน 1.8 วนิาท)ี
การตัง้คา่ความปลอดภัยไมถ่กูตอ้ง

(2 ครัง้ ใน 1.8 วนิาท)ี
มขีอ้ผดิพลาดในการคน้หาจดุการเขา้ถงึ WPS

Wi-Fi เปิดอยู ่แตเ่ชือ่มตอ่ไมไ่ด ้

Wi-Fi เปิดอยู ่และเชือ่มตอ่อยู่

Wi-Fi ปิด
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การเตอืนตวับง่ชี้ 22

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ไดรั้บขอ้มลูอยูใ่นบฟัเฟอร์ ขอ้มลูการพมิพถ์กูบนัทกึในบฟัเฟอร ์P-touch จะไมเ่ริม่พมิพห์ากไมไ่ดรั้บ
ขอ้มลูอยา่งครบถว้น

ปิด P-touch และเปิดใหมอ่กีครัง้

หัวกําลังระบายความรอ้น หัวระบายความรอ้นรอ้นเกนิไป

P-touch หยดุและพมิพต์อ่หลังจากหัวระบายความรอ้นเย็นลงเทา่นัน้ 
หัวอาจรอ้นเกนิไปหากคณุพมิพฉ์ลากจํานวนมาก

เมือ่หัวระบายความรอ้นรอ้นเกนิไป อาจทําใหม้ภีาพบนฉลากในบรเิวณทีไ่ม่
ตอ้งการพมิพ ์เพือ่หลกีเลีย่งหรอืชะลอการเกดิความรอ้นสงูเกนิไป ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ P-touch มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอและไมต่ัง้อยูใ่นที่
อบั

หากตอ้งทําให ้P-touch เย็นลง เพราะเกดิความรอ้นสงูเนือ่งจากประเภท
ของตลับเทปทีค่ณุกําลังใช ้หรอืเนือ้หาของฉลาก การพมิพอ์าจใชเ้วลา
ยาวนานกวา่ปกติ

หมายเหตุ
สภาวะนีอ้าจเกดิขึน้บอ่ย เมือ่ใช ้P-touch ในทีส่งู (มากกวา่ 10,000 ฟตุ 
(3048 ม.)) เนือ่งจากมคีวามหนาแน่นของอากาศตํา่ในการทําให ้
P-touch เย็น

P-touch อยูใ่นโหมดบูต๊เครือ่ง เพือ่ทีจ่ะแกปั้ญหา ตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอร ์หรอืบรกิาร
ลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร ์เพือ่ขอรับความชว่ยเหลอื

ขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัทอ่หรอืตลับเทป ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี:้

 คณุกําลังใชท้อ่หรอืตลับเทปทีถ่กูตอ้ง

 มทีอ่หรอืเทปเหลอือยูเ่พยีงพอ

 ทอ่หรอืตลับเทปถกูตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

ฉันตอ้งการตัง้คา่ขอ้ผดิพลาดใหม่ ฉันตอ้งการตัง้คา่ขอ้ผดิพลาดใหม่

1 เปิดฝาบน แลว้ปิด

2 หากขอ้ผดิพลาดไมไ่ดถ้กูตัง้คา่ใหม ่กดปุ่ ม  (ป้อนและตัด)

3 หากขอ้ผดิพลาดยังคงไมไ่ดถ้กูตัง้คา่ใหม ่ปิด P-touch และเปิดใหมอ่กี
ครัง้

4 หากขอ้ผดิพลาดยังคงไมไ่ดถ้กูตัง้คา่ใหม ่ตดิตอ่บรกิารลกูคา้สมัพันธ์
ของบราเดอร์
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ขอ้กาํหนดของ P-touch 23

1 คณุอาจไมไ่ดรั้บงานพมิพค์ณุภาพสงู ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับประเภทของทอ่ทีใ่ชอ้ยู ่กอ่นใชท้อ่ ใหทํ้าการพมิพท์ดสอบเพือ่ตรวจสอบผลลัพธ์
2 สามารถใชโ้หมดความละเอยีดสงู โหมดความเร็วสงูไดถ้า้คณุพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์อะแดปเตอร ์AC เชือ่มตอ่อยู ่และตดิตัง้เทปเคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีา

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1
3 สามารถใชโ้หมดคณุภาพสงูถา้พมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์และตดิตัง้เทปเคลอืบลามเินต TZe ทีม่หีมกึสดํีา 

คณุไมส่ามารถใชฟั้งกช์ัน่นีไ้ดส้ําหรับเทป TZe-FX**1
4 ขนาดตัวอกัษรจรงิอาจจะเล็กกวา่ความสงูสงูสดุในการพมิพ์

ขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ์ 23

ชือ่รุน่ E850TKW

ขนาด

ขนาดเครือ่ง ประมาณ 338 (กวา้ง) x 188 (ลกึ) x 173 (สงู) มม. (รวมหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของแป้น
พมิพ)์

น้ําหนัก ประมาณ 4.6 กก. (รวมหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของแป้นพมิพ ์ไมร่วมแบตเตอรีช่ารจ์ได)้

การพมิพ์

วธิกีาร การสง่ผา่นความรอ้น

ทอ่ทีใ่ชไ้ด ้1 เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายใน: Φ2.5-Φ6.5 มม.

ความหนา: 0.5 มม.

วสัด:ุ PVC

หัวพมิพ์ 454 จดุ/360 dpi (สําหรับฉลาก)

86 จดุ/360 dpi (สําหรับทอ่)

โหมดความละเอยีดสงู: 360 × 720 dpi 2

โหมดความเร็วสงู: 360 × 180 dpi 2

โหมดคณุภาพสงู: 360 × 360 dpi 3

ความสงูของการพมิพ์ ฉลาก: สงูสดุ 32 มม. (เมือ่ใชเ้ทป 36 มม.) 4

ทอ่: สงูสดุ 6 มม. (เมือ่ใชเ้ทป Φ6.5 มม.) 4

ความเร็วในการพมิพ์ ฉลาก:

อะแดปเตอร ์AC: สงูสดุที ่60 มม./วนิาท ี

(โหมดความละเอยีดสงู: สงูสดุที ่30 มม./วนิาท)ี 2

(โหมดความเร็วสงู: สงูสดุที ่80 มม./วนิาท)ี 2

(โหมดคณุภาพสงู: 20 มม./วนิาท)ี 3

แบตเตอรี:่ 20-60 มม./วนิาที

(โหมดคณุภาพสงู: 20 มม./วนิาท)ี 3

ความเร็วในการพมิพท์ีเ่กดิขึน้จรงิตา่งกนัไปตามเงือ่นไขตา่งๆ

ทอ่:

สงูสดุ 40 มม./วนิาที

ความเร็วในการพมิพท์ีเ่กดิขึน้จรงิตา่งกนัไปตามเงือ่นไขตา่งๆ
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ชือ่รุน่ E850TKW

ตลับ ตลับเทป TZe ของบราเดอร ์(ความกวา้ง 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม., 18 มม., 24 มม., 
36 มม.)

ตลับทอ่ HSe ของบราเดอร ์(ความกวา้ง 5.8 มม., 8.8 มม., 11.7 มม., 17.7 มม., 23.6 มม.)

ตลับฉลาก FLe ของบราเดอร ์(21 x 45 มม.)

ตลับผา้หมกึ TR ของบราเดอร ์(กวา้ง 12 มม.)

จํานวนบรรทัด  ตลับเทป TZe

เทป 36 มม.: 17 บรรทัด; เทป 24 มม.: 12 บรรทัด; เทป 18 มม.: 9 บรรทัด; 
เทป 12 มม.: 6 บรรทัด; เทป 9 มม.: 4 บรรทัด; เทป 6 มม.: 2 บรรทัด; 
เทป 3.5 มม.: 1 บรรทัด

 ตลับทอ่ HSe

เทป 23.6 มม.: 10 บรรทัด; เทป 17.7 มม.: 8 บรรทัด; เทป 11.7 มม.: 5 บรรทัด; 
เทป 8.8 มม.: 3 บรรทัด; เทป 5.8 มม.: 2 บรรทัด

 ทอ่ PVC

ทอ่ Φ6.5 มม.: 2 บรรทัด; ทอ่ Φ6.0 มม.: 2 บรรทัด; ทอ่ Φ5.0 มม.: 2 บรรทัด; 
ทอ่ Φ4.0 มม.: 2 บรรทัด; ทอ่ Φ3.5 มม.: 1 บรรทัด; ทอ่ Φ3.0 มม.: 1 บรรทัด; 
ทอ่ Φ2.5 มม.: 1 บรรทัด

หนว่ยความจํา (ไฟลใ์นเครือ่ง)

การจัดเก็บไฟล์ สงูสดุ 99 ไฟล์

แหลง่จา่ยไฟ

อะแดปเตอร์ อะแดปเตอร ์AC (AD9100ESA): 24 V AC 100-240 V 50/60 Hz

แบตเตอรี่ แบตเตอรี ่Li-ion (PA-BT-4000LI): 14.4 V

ปิดเครือ่งอตัโนมัติ แบตเตอรี ่Li-ion (PA-BT-4000LI): 30 นาที

อะแดปเตอร ์AC (AD9100ESA): ปิด

(เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ปิดเครือ่งอตัโนมัต ิดทูี ่“เวลาปิดเครือ่งอตัโนมัต”ิ ใน หนา้ 194)

อนิเทอรเ์ฟส

USB เวอรช์นั 2.0 ความเร็วสงู

Wi-Fi  Wireless Direct: IEEE 802.11n

 โหมด Ad-Hoc: IEEE 802.11b

 โหมดโครงสรา้งพืน้ฐาน: IEEE 802.11b/g/n

 WPS 2.0

อืน่ ๆ

อณุหภมู/ิความชืน้

ในการทํางาน

 กลไก TZe

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

อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ: 27 °C

 กลไกทอ่

ขณะทํางาน: ระหวา่ง 15 และ 35 °C / ระหวา่ง 20 และ 80%

อณุหภมูกิระเปาะเปียกสงูสดุ: 27 °C
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สภาพแวดลอ้มการใช้ 23

ระบบปฏบิตักิารทีส่ามารถทํางานรว่มกนัไดอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง สําหรับขอ้มลูลา่สดุ ใหเ้ยีย่มชมเว็บไซตส์นับสนุนของ
เราที ่support.brother.com 

 เว็บไซตส์นบัสนนุของบราเดอร์

โปรดเยีย่มชมเว็บสนับสนุนของเราที ่support.brother.com 

คณุจะพบขอ้มลูตอ่ไปนี:้

• การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์

• คูม่อื/เอกสารตา่งๆ

• คําถามทีพ่บบอ่ย (การแกไ้ขปัญหา เคล็ดลับทีเ่ป็นประโยชนสํ์าหรับการใชเ้ครือ่งพมิพ)์

• ขอ้มลูวัสดสุ ิน้เปลอืง

• ขอ้มลูความสอดคลอ้งกบั OS ลา่สดุ

เนือ้หาในเว็บไซตน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

รายการ ขอ้กําหนด

ระบบปฏบิตักิาร Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / 
Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / 
Windows Server® 2012 R2

หน่วยความจํา Windows Vista® / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / 
Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2: 512 เมกะไบต ์หรอืมากกวา่

Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10: 1 GB หรอืมากกวา่ 
(32-bit) หรอื 2 GB หรอืมากกวา่ (64-bit)

อืน่ๆ ไดรฟ์ซดี-ีรอม

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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เนือ่งจากฟังกช์ัน่บางอยา่งของ P-touch Editor ไมส่ามารถใชก้บั P-touch ได ้โปรดจดจําประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้เมือ่
ใช ้P-touch Editor เพือ่สรา้งแมแ่บบ

คณุสามารถตรวจสอบตวัอยา่งของแมแ่บบทีพ่มิพอ์อกมา กอ่นทีจ่ะถา่ยโอนแมแ่บบทีส่รา้งขึน้ไปยัง P-touch สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่“การถา่ยโอนแมแ่บบไปยัง P-touch Transfer Manager” ใน หนา้ 147

หมายเหตเุกีย่วกบัการสรา้งแมแ่บบ 24

 P-touch มแีบบอกัษร 7 แบบ ขอ้ความบางอยา่งในแมแ่บบทีถ่กูถา่ยโอนไปยัง P-touch จะถกูพมิพด์ว้ยแบบอกัษรและ
ขนาดตัวอกัษรทีใ่กลเ้คยีงกบัทีม่อียูใ่น P-touch ดว้ยเหตนุี ้ฉลากทีถ่กูพมิพอ์าจแตกตา่งจากภาพของแมแ่บบทีส่รา้ง
ขึน้ใน P-touch Editor

 ขึน้อยูก่บัการตัง้คา่วัตถขุองขอ้ความ ขนาดของตวัอกัษรอาจจะไดรั้บการลดขนาดโดยอตัโนมัตหิรอืระบบอาจจะไม่
พมิพข์อ้ความบางสว่น หากเกดิกรณีเชน่นี้ข ึน้ ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่วัตถขุองขอ้ความ

 ถงึแมว้า่รปูแบบตัวอกัษรจะใชก้บัตัวอกัษรแตล่ะตัวดว้ย P-touch Editor ได ้แตร่ปูแบบนีส้ามารถใชก้บับลอ็กขอ้ความ
ดว้ย P-touch เทา่นัน้ นอกจากนี ้รปูแบบตัวอกัษรบางตวัยังใชไ้มไ่ดใ้น P-touch

 ไมส่ามารถถา่ยโอนฟิลดลํ์าดบัตวัเลขทีร่ะบดุว้ย P-touch Editor ได ้

 ฉากหลังทีร่ะบดุว้ย P-touch Editor ไมส่ามารถใชไ้ดก้บั P-touch

 รปูแบบของ P-touch Editor ทีใ่ชฟั้งกช์ัน่แยกการพมิพ ์(ขยายฉลากใหใ้หญข่ึน้ และพมิพบ์นสองฉลากขึน้ไป) 
ไมส่ามารถถา่ยโอนได ้

 P-touch จะอา่นเฉพาะขอ้ความ 17 บรรทัดแรกทีพ่มิพใ์นฟิลดฐ์านขอ้มลูเทา่นัน้

 ขอ้มลูทีล่น้เกนิพืน้ทีพ่มิพอ์าจไมถ่กูพมิพทั์ง้หมด

หมายเหตเุกีย่วกบัการถา่ยโอนแมแ่บบ 24

 ฉลากทีพ่มิพอ์าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏในพืน้ทีแ่สดงตัวอยา่งของ P-touch Transfer Manager

 หากบารโ์คด้ทีไ่มไ่ดโ้หลดบน P-touch ถกูถา่ยโอนไปยัง P-touch บารโ์คด้จะถกูเปลีย่นไปเป็นภาพ ถา้เป็นบารโ์คด้
แบบ 2 มติ ิภาพของบารโ์คด้ทีถ่กูเปลีย่นไปจะไมส่ามารถแกไ้ขได ้หากแมแ่บบมบีารโ์คด้ 1 มติทิีไ่ดถ้กูหมนุไป ขอ้ผดิ
พลาดจะเกดิขึน้ และจะถา่ยโอนแมแ่บบไมไ่ด ้

 วัตถทุีถ่กูถา่ยโอนทัง้หมดทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดย P-touch จะถกูเปลีย่นไปเป็นภาพ

 วัตถทุีไ่ดรั้บการจัดกลุม่จะไดรั้บการแปลงเป็นไฟลบ์ติแมพเดีย่ว ซึง่ไมส่ามารถใชแ้กไ้ขขอ้มลูดว้ยแป้นพมิพข์อง 
P-touch ได ้

หมายเหตเุกีย่วกบัการถา่ยโอนขอ้มลูอืน่นอกเหนอืจากแมแ่บบ 24

 หากจํานวนหรอืลําดับของฟิลดใ์นฐานขอ้มลูถกูเปลีย่นแปลงและฐานขอ้มลูเทา่นัน้ (ไฟล ์*.csv) ทีถ่กูถา่ยโอนไปเพือ่
ทีจ่ะอปัเดต ฐานขอ้มลูอาจไมเ่ชือ่มโยงกบัแมแ่บบอยา่งถกูตอ้ง นอกจากนี ้ขอ้มลูบรรทัดแรกในไฟลท์ีถ่กูถา่ยโอนตอ้ง
ถกูจดจําโดย P-touch วา่เป็น “ชือ่ฟิลด”์

 โลโก ้สญัลักษณ์ และ กราฟิก ทีด่าวนโ์หลดไปยัง P-touch จะถกูปรับขนาดโดยอตัโนมัตใิหเ้หมอืนกบัแบบอกัษรใน
เครือ่งหรอืสญัลักษณ์ใดๆ ในเครือ่งทีม่ใีนไลบรารี

หมายเหตใุนการใช ้P-touch Transfer 
Manager 24
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โพรโทคอลและคณุลกัษณะดา้นความปลอดภยัทีส่นบัสนนุ 25

ขอ้กาํหนดและขอ้มลูเครอืขา่ย 25

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

IEEE 802.11b (โหมดแอดฮอค)

IEEE 802.11n (โหมด Wireless Direct)
เครอืขา่ย 
(รว่มกนั)

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, ไคลเอ็นตแ์ละเซริฟ์เวอร ์TFTP, SNTP 
ไคลเอ็นต,์ ICMP, LLMNR responder, SNMPv1/v2c

โพรโทคอล (IPv6) ตัวจําแนกชือ่ NDP, RA, DNS, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/
Port9100, เซริฟ์เวอร ์FTP, SNMPv1, ไคลเอ็นตแ์ละเซริฟ์เวอร ์TFTP, 
ICMP, LLMNR responder, SNMPv1/v2c

เครอืขา่ย 
(ความปลอดภยั)

ไรส้าย SSID (อกัษร 32 ตัว), WEP 64/128 บติ, WPA/WPA2-PSK, LEAP, 
EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS
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ประเภทของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยและโพรโทคอล 25

คณุจะพบขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัคณุลกัษณะของเครอืขา่ยขัน้สงูของเครือ่ง P-touch ของบราเดอร ์พรอ้มกบัขอ้กําหนด
เครอืขา่ยท่ัวไปและขอ้กําหนดทีพ่บบอ่ย

โพรโทคอลทีส่นับสนุนและคณุลักษณะของเครอืขา่ย แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัรุน่ทีค่ณุใช ้

รปูแบบของการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 25

การพมิพแ์บบเพยีรท์เูพยีรโ์ดยใช ้TCP/IP 25

ในสภาพแวดลอ้มแบบเพยีรท์เูพยีร ์คอมพวิเตอรแ์ตล่ะตัวสง่และรับขอ้มลูโดยตรงจากอปุกรณ์แตล่ะตัว ไมม่เีซริฟ์เวอร์
กลางในการควบคมุการเขา้ถงึไฟลห์รอืการแชรเ์ครือ่งพมิพ์

1 เราทเตอร์

 ในเครอืขา่ยทีม่ขีนาดเล็กกวา่ซึง่มคีอมพวิเตอรส์องหรอืสามเครือ่ง เราแนะนําวธิกีารพมิพแ์บบเพยีรท์เูพยีร ์เนือ่งจาก
การกําหนดคา่วธิกีารพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ยทําไดง้า่ยกวา่ ดทูี ่“การพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ย” ใน หนา้ 225

 คอมพวิเตอรแ์ตล่ะตวัตอ้งใชโ้พรโทคอล TCP/IP

 P-touch ของคณุ ตอ้งการการกําหนดคา่ IP แอดเดรสทีเ่หมาะสม

 หากใชเ้ราทเตอร ์คณุตอ้งกําหนดคา่เกตเวยแ์อดเดรสบนคอมพวิเตอรแ์ละ P-touch ของคณุ

TCP/IPTCP/IP
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การพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ย 25

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

 ในเครอืขา่ยขนาดใหญก่วา่ เราขอแนะนําใหใ้ชส้ภาพแวดลอ้มการพมิพแ์บบแชรเ์ครอืขา่ย

 “เซริฟ์เวอร”์ หรอื “เซริฟ์เวอรก์ารพมิพ”์ ตอ้งใชโ้พรโทคอลการพมิพ ์TCP/IP

 P-touch ของคณุตอ้งการการกําหนดคา่ IP แอดเดรสทีเ่หมาะสม ยกเวน้เมือ่ P-touch เชือ่มตอ่ดว้ยอนิเทอรเ์ฟส USB 
กบัเซริฟ์เวอร์

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

เครือ่งพมิพใ์นเครอืขา่ย 
(P-touch ของคณุ)
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การกาํหนดคา่ P-touch ของคณุสําหรบัเครอืขา่ย 25

IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวย์ 25

เพือ่ทีจ่ะใช ้P-touch ในสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ย TCP/IP คณุตอ้งกําหนด IP แอดเดรสและซบัเน็ตมาสก ์IP แอดเดรสที่
คณุกําหนดใหก้บัเซริฟ์เวอรก์ารพมิพ ์ตอ้งอยูใ่นเครอืขา่ยเชงิตรรกะเดยีวกนักบัโฮสตค์อมพวิเตอรข์องคณุ หากไมเ่ป็นไป
ตามนี ้คณุจะตอ้งปรับตัง้คา่ซบัเน็ตมาสกแ์ละเกตเวยแ์อดเดรสใหถ้กูตอ้ง

IP แอดเดรส 25

IP แอดเดรส คอื ชดุตวัเลขทีร่ะบอุปุกรณ์แตล่ะตวัทีเ่ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย IP แอดเดรส ประกอบดว้ยตัวเลขสีช่ดุทีค่ัน่ดว้ย
จดุ เลขแตล่ะตวัจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 254

 ตัวอยา่งเชน่ ในเครอืขา่ยขนาดเล็ก โดยปกตแิลว้คณุจะเปลีย่นเฉพาะตัวเลขตวัสดุทา้ย:

• 192.168.1.1

• 192.168.1.2

• 192.168.1.3

การกําหนด IP แอดเดรสใหก้บัเซริฟ์เวอรก์ารพมิพข์องคณุ: 25

หากคณุมเีซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP บนเครอืขา่ยของคณุ เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะไดรั้บ IP แอดเดรสจากเซริฟ์เวอร์
นัน้โดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ
สําหรับเครอืขา่ยขนาดเลก็กวา่ เซริฟ์เวอร ์DHCP ยังอาจเป็นเราทเตอรไ์ดด้ว้ย

หากคณุไมม่เีซริฟ์เวอร ์DHCP/BOOTP/RARP โพรโทคอล Automatic Private IP Addressing (APIPA) จะกําหนด IP 
แอดเดรสโดยอตัโนมัตจิากชว่ง 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 25

ซบัเน็ตมาสกจ์ะจํากดัการตดิตอ่ผา่นเครอืขา่ย

 ตัวอยา่งเชน่ คอมพวิเตอร ์1 สามารถสือ่สารกบัคอมพวิเตอร ์2

• คอมพวิเตอร ์1

IP แอดเดรส: 192.168.1.2

ซบัเน็ตมาสก:์ 255.255.255.0

• คอมพวิเตอร ์2

IP แอดเดรส: 192.168.1.3

ซบัเน็ตมาสก:์ 255.255.255.0

0 ในซบัเน็ตมาสกห์มายความวา่ ไมม่ขีดีจํากดัในการสือ่สารทีส่ว่นนีข้องแอดเดรส ในตวัอยา่งดา้นบน หมายความวา่คณุ
สามารถสือ่สารกบัอปุกรณ์ใดๆ ไดด้ว้ย IP แอดเดรส ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 192.168.1.x. (โดยที ่x คอื หมายเลขระหวา่ง 0 ถงึ 254)

เกตเวย ์(และเราทเตอร)์ 25

เกตเวย ์คอื จดุเครอืขา่ยทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นทางเขา้ไปยังเครอืขา่ยอกีเครอืขา่ยหนึง่ และสง่ขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยไปยังจดุ
หมายปลายทางทีแ่น่นอน เราทเตอรจ์ะทราบวา่ตอ้งสง่ขอ้มลูทีม่าถงึทีเ่กตเวยไ์ปทีใ่ด หากปลายทางอยูใ่นเครอืขา่ย
ภายนอก เราทเตอรจ์ะสง่ขอ้มลูไปยังเครอืขา่ยภายนอก หากเครอืขา่ยสือ่สารกบัเครอืขา่ยอืน่ คณุอาจตอ้งกําหนดคา่ทีอ่ยู ่
IP เกตเวย ์หากคณุไมรู่ท้ีอ่ยู ่IP เกตเวย ์ใหต้ดิตอ่ผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุ
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ขอ้กาํหนดและแนวคดิของเครอืขา่ยแบบไรส้าย 25

ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยั 25

การพสิจูนต์วัจรงิและการเขา้รหสั 25

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

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและวธิกีารเขา้รหสัสําหรบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายสว่นบคุคล 25

เครอืขา่ยแบบไรส้ายสว่นบคุคลเป็นเครอืขา่ยขนาดเล็ก ตัวอยา่งเชน่ การใช ้P-touch ของคณุในเครอืขา่ยแบบไรส้ายที่
บา้น โดยปราศจากการสนับสนุนจาก IEEE 802.1x

เพือ่ทีจ่ะใช ้P-touch ของคณุในเครอืขา่ยแบบไรส้ายทีส่นับสนุน IEEE 802.1x ดทูี ่“วธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิและวธิกีารเขา้
รหัสสําหรับเครอืขา่ยแบบไรส้ายขององคก์ร” ใน หนา้ 230

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ 25

 ระบบเปิด

อปุกรณ์ไรส้ายจะสามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดโ้ดยไมต่อ้งการพสิจูนต์ัวจรงิใดๆ

 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 25

 ไมม่ี

ไมม่กีารใชว้ธิกีารเขา้รหัส

WEP

เมือ่ใช ้WEP (ความเป็นสว่นตัวเทา่กบัระบบแบบใชส้าย) ขอ้มลูจะถกูสง่และรับดว้ยคยีค์วามปลอดภัย
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 TKIP

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

 AES

Advanced Encryption Standard (AES) ใหก้ารปกป้องขอ้มลูทีแ่ข็งแกรง่กวา่โดยใชก้ารเขา้รหัสคยีแ์บบสมมาตร

คยีเ์ครอืขา่ย 25

 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-PSK/WPA2-PSK และ TKIP หรอื AES, WPA2 ดว้ย AES

ใชแ้ชรค์ยีก์อ่นลว่งหนา้ (PSK) ทีม่คีวามยาวแปดตัวอกัขระหรอืมากกวา่ ไดส้งูสดุถงึ 63 ตัวอกัขระ

เมือ่ต ัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [Ad-hoc]

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ี

WEP

เมือ่ต ัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [ระบบพืน้ฐาน]

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ โหมดการเขา้รหสั

ระบบเปิด ไมม่ี

WEP

คยีก์ารพสิจูนต์วัจรงิสาธารณะ WEP

WPA-PSK TKIP

WPA2-PSK AES

WPA/WPA2-PSK TKIP

AES
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วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิและวธิกีารเขา้รหสัสําหรบัเครอืขา่ยแบบไรส้ายขององคก์ร 25

เครอืขา่ยแบบไรส้ายขององคก์รเป็นเครอืขา่ยขนาดใหญท่ีส่นับสนุน IEEE 802.1x หากคณุกําหนดคา่ P-touch ของคณุ
ในเครอืขา่ยแบบไรส้ายทีส่นับสนุน IEEE 802.1x คณุสามารถใชว้ธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิและวธิกีารเขา้รหัสดงัตอ่ไปนี้

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ 25

 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

เครือ่งพมิพส์นับสนุนวธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิภายในดังตอ่ไปนี้

• EAPFAST/ไมม่ี

• 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

เครือ่งพมิพส์นับสนุนวธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิภายในดังตอ่ไปนี้

• 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 ระหวา่ง
ไคลเอ็นตแ์ละเซริฟ์เวอรก์ารพสิจูนต์ัวจรงิ เพือ่การสง่ ID ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่น EAP-TTLS ใหก้ารพสิจูนต์ัวจรงิรว่มกนั
ระหวา่งเซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอ็นต์

เครือ่งพมิพส์นับสนุนวธิกีารพสิจูนต์ัวจรงิภายในดังตอ่ไปนี้

• 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 25

 TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ใหค้ยีต์อ่แพคเก็ตทีผ่สมการตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้ความ และ
กลไกการกําหนดคยีใ์หม่

 AES

Advanced Encryption Standard (AES) ใหก้ารปกป้องขอ้มลูทีแ่ข็งแกรง่กวา่โดยใชก้ารเขา้รหัสคยีแ์บบสมมาตร

 CKIP

โพรโทคอลความคงสภาพของคยีด์ัง้เดมิสําหรับ LEAP โดย Cisco Systems, Inc.

เมือ่ต ัง้คา่ [โหมดการสือ่สาร] เป็น [ระบบพืน้ฐาน]

วธิกีารพสิจูนต์วัจรงิ โหมดการเขา้รหสั

LEAP CKIP

EAPFAST/ไมม่ี TKIP

AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP

AES

EAP-FAST/GTC TKIP

AES

PEAP/MS-CHAPv2 TKIP

AES

PEAP/GTC TKIP

AES

EAP-TTLS/CHAP TKIP

AES

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP

AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP

AES

EAP-TTLS/PAP TKIP

AES

EAP-TLS TKIP

AES
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ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 25

วธิกีารรักษาความปลอดภัยดังตอ่ไปนี ้สนับสนุน ID ผูใ้ชท้ีม่คีวามยาวนอ้ยกวา่ 64 ตัวอกัขระและรหัสผา่นทีม่คีวามยาว
นอ้ยกวา่ 32 ตัวอกัขระ

 LEAP

 EAP-FAST

 PEAP

 EAP-TTLS

 EAP-TLS (สําหรับ ID ผูใ้ช)้
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26

สญัลกัษณ์ 26

สญัลกัษณ/์อกัขระ/รปูแบบ 26

หมวด สญัลกัษณ์

วรรคตอน

Datacom

เสยีง/ภาพ

ไฟฟ้า

ลกูศร

ความปลอดภัย

ขอ้หา้ม

วงเล็บ

คณติศาสตร์

อกัษรกรกี

ดรรชนกีํากบั
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หมายเหตุ
สญัลักษณ์ทีแ่สดงในตารางอาจดแูตกตา่งจากหนา้จอแสดงผลแบบ LCD ของ P-touch และผลงานทีพ่มิพอ์อกมา
เล็กนอ้ย

จดุนํา

สกลุเงนิ

จปิาถะ

หมวด สญัลกัษณ์
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คณุลกัษณะของตวัอกัษร 26

1 แบบอักษรเริม่ตน้สําหรับฉลาก
2 แบบอักษรเริม่ตน้สําหรับฉลากสายเคเบลิ

คณุลกัษณะ คา่ ผลลพัธ์ คา่ ผลลพัธ์

อกัษร
(สําหรับ
ฉลาก)

(การตัง้คา่
การป้อนเป็น
ภาษา
องักฤษ)

Helsinki 1 Adams

Brussels Sofia

Los Angeles
Letter 

Gothic 2

Atlanta
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1 ตัวอกัขระไทยขนาด 5 pt มขีนาดเล็กมากและพมิพไ์ดไ้มถ่กูตอ้ง

คณุลกัษณะ คา่ ผลลพัธ์ คา่ ผลลพัธ์

ขนาด อตัโนมตั ิ

เมือ่เลอืก อตัโนมัต ิขอ้ความจะไดรั้บการ
ปรับอตัโนมัตใิหพ้มิพด์ว้ยขนาดใหญท่ี่
สดุเทา่ทีม่สีําหรับทอ่ หรอืความกวา้ง
ของเทปแตล่ะอนั

5-90 pt 1

(สําหรับ
ฉลาก)

5-16 pt
(สําหรับทอ่)

ตัวอกัขระถกูกําหนดไวท้ีข่นาดทีเ่ลอืก

กวา้ง

x 2 x 2/3

x 3/2 x 1/2

x 1

รปูแบบ 
(สําหรับ
ฉลาก)

ปรกติ เอยีง+หนา

ตัวหนา เอยีง+โปรง่

ตัวโปรง่ เอยีง+เงา

เงา เอยีง+ทบึ

เสน้ทบึ แนวตัง้

ตวัเอยีง ตัง้+หนา
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1 การวางแนวเริม่ตน้สําหรับฉลาก
2 การวางแนวเริม่ตน้สําหรับทอ่และฉลากสายเคเบิล้

หมายเหตุ
• การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตวัหนา

• ขนาดแบบอกัษรทีพ่มิพจ์รงิขึน้อยูก่บัความกวา้งของเทป จํานวนของตัวอกัษร และจํานวนบรรทัดทีใ่ส ่เมือ่ตัวอกัษรถงึ
ขนาดเล็กสดุ แบบอกัษรทีเ่ลอืกจะเปลีย่นเป็นคา่เริม่ตน้ของแบบอกัษรทีก่ําหนดเอง ซึง่เป็นรปูแบบเฮลซงิก ิการทํา
เชน่นีจ้ะชว่ยใหฉ้ลากใชข้อ้ความทีเ่ล็กทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดบ้นป้ายฉลากทีแ่คบหรอืมหีลายบรรทัด

• คณุไมส่ามารถใชเ้ลอืกแบบอกัษรสําหรับพมิพท์อ่ได ้

• ถา้เลอืก 5 พอยตสํ์าหรับขนาดแบบอกัษร ขอ้ความจะถกูพมิพด์ว้ยแบบอกัษร Brussels ไมว่า่จะเลอืกแบบอกัษรแบบ
ใดไว ้(ฉลากเทา่นัน้)

คณุลกัษณะ คา่ ผลลพัธ์ คา่ ผลลพัธ์

รปูแบบ 
(สําหรับทอ่)

ปกติ แนวตัง้

ตวัหนา ตัง้+หนา

6/9 Accent 
(สําหรับทอ่)

Off Dot

Underline

เสน้ 
(สําหรับ
ฉลาก)

Off Underline

Strike out

จัดแนว

Left 1 Right

Center 2 Justify
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กรอบ (ฉลากเทา่น ัน้) 26

คา่ ผลลพัธ์ คา่ ผลลพัธ์ คา่ ผลลพัธ์

1 2 3

4 5 6

7
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รปูแบบอตัโนมตั ิ(ฉลากเทา่น ัน้) 26

แมแ่บบ 26

หมวด คา่ ขนาด รปูแบบฉลาก

การจัดการทรัพยส์นิ

ป้ายทรัพยส์นิ 1 36 มม. x 70 มม.

ป้ายทรัพยส์นิ 2 24 มม. x 70 มม.

ป้ายทรัพยส์นิ 3 18 มม. x 70 มม.

กลอ่งใสข่อง 1 36 มม. x 76 มม.

กลอ่งใสข่อง 2 24 มม. x 76 มม.

กลอ่งใสข่อง 3 18 มม. x 76 มม.

ฉลากเครือ่งมอื 1 36 มม. x 58 มม.

ฉลากเครือ่งมอื 2 24 มม. x 58 มม.

ฉลากเครือ่งมอื 3 18 มม. x 58 มม.
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ตู ้

ฉลากตู ้1 36 มม. x 126 มม.

ฉลากตู ้2 24 มม. x 126 มม.

ฉลากตู ้3 18 มม. x 111 มม.

ฉลากตู ้4 18 มม. x 111 มม.

ฉลากตู ้5 36 มม. x 160 มม.

ฉลากตู ้6 24 มม. x 160 มม.

ป้ายบอก

ป้ายบอก 1 36 มม. x 126 มม.

ป้ายบอก 2 24 มม. x 126 มม.

ป้ายบอก 3 36 มม. x 66 มม.

ป้ายบอก 4 24 มม. x 66 มม.

ไฟล์

สนัแฟ้ม 1 36 มม. x 219 มม.

สนัแฟ้ม 2 24 มม. x 219 มม.

สนัแฟ้ม 3 18 มม. x 219 มม.

ไฟลแ์ฟ้มแท็ป 12 มม. x 82 มม.

ไฟลแ์ฟ้มยอ่ย 12 มม. x 42 มม.

หมวด คา่ ขนาด รปูแบบฉลาก
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ทีอ่ยู/่รหัส

ฉลากทีอ่ยู ่1 36 มม. x 70 มม.

ฉลากทีอ่ยู ่2 24 มม. x 70 มม.

ฉลากทีอ่ยู ่3 18 มม. x 70 มม.

ป้ายชือ่ 1 36 มม. x 72 มม.

ป้ายชือ่ 2 24 มม. x 72 มม.

ป้ายชือ่ 3 18 มม. x 72 มม.

ป้ายชือ่ 4 18 มม. x 72 มม.

สือ่

ฉลาก SD Card 12 มม. x 25 มม.

USB Flash Memory 9 มม. x 25 มม.

สนักลอ่งใสซ่ดี ี1 6 มม. x 113 มม.

สนักลอ่งใสซ่ดี ี2 3.5 มม. x 113 มม.

หมวด คา่ ขนาด รปูแบบฉลาก
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เคา้โครงแบบบล็อก 26

คณุลกัษณะ คา่ รายละเอยีด คา่ รายละเอยีด

36mm

2LineA 1+2LineB

2LineB 1+3Line

3Line 1+4Line

1+2LineA 1+5Line

24mm

2LineA 1+2LineB

2LineB 1+3Line

3Line 1+4Line

1+2LineA 1+5Line

18mm

2LineA 1+2LineB

2LineB 1+3Line

3Line 1+4Line

1+2LineA 1+5Line

12mm

2LineA 3Line

2LineB 1+2Line
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9mm

2LineA 1+2Line

2LineB

6mm 1+2Line

คณุลกัษณะ คา่ รายละเอยีด คา่ รายละเอยีด
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บารโ์คด้ (ฉลากเทา่น ัน้) 26

ตารางการต ัง้คา่บารโ์คด้ 26

หมายเหตุ
การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตวัหนา

รายการตวัอกัษรพเิศษ 26

คณุลกัษณะ คา่

Protocol CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, 
I-2/5 (ITF), CODABAR

กวา้ง
เล็ก

ใหญ่

ภายใต#้ 
(ตัวอกัษรทีพ่มิพใ์ตบ้ารโ์คด้)

เปิด

ปิด

เชค็เลข 
(ตรวจสอบเลข)

ปิด

เปิด 
(สามารถใชไ้ดก้บัโพรโทคอล CODE39, I-2/5 และ CODABAR เทา่นัน้)

CODE39

ตวัอกัษรพเิศษ

(เวน้วา่ง)

CODABAR

ตวัอกัษรพเิศษ
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CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

ตวัอกัษรพเิศษ

(เวน้วา่ง) DC3

DC4

NAK

SYN

NUL ETB

CAN

SOH EM

STX SUB

ETX ESC

EOT

ENQ FS

ACK

BEL GS

BS

HT RS

LF

VT US

FF DEL

CR FNC3

SO FNC2

SI FNC4

DLE FNC1

DC1

DC2



สญัลักษณ์/อกัขระ/รูปแบบ 

246

26

เวลาและวนัที่ 26

ตารางตวัเลอืกรปูแบบเวลา และวนัที่ 26

หมายเหตุ
การตัง้คา่จากโรงงานจะแสดงเป็นตวัหนา

คณุลกัษณะ คา่

วันที่ 12/31/2099 2099-12-31

12.31.2099 31/12/2099

12-31-2099 31.12.2099

ธันวาคม 31, 2099 31-12-2099

ธ.ค. 31, 2099 31. ธันวาคม 2099

2099/12/31 31. ธ.ค. 2099

เวลา 11:59 PM 23:59
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