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ข้อมูลเกีย่วกับเครื่องพิมพ์ฉลากใหม่ของคณุ

ขอแสดงความยินดีในการเป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์ฉลาก DYMO LabelWriter® เครื่องพิมพ์ 
LabelWriter ของคณุจะพิมพ์ฉลากท่ีวางใจได้นานหลายปี เราขอแนะนําให้คุณใช้เวลาสักครู่ 
เพ่ือตรวจสอบวิธีการใช้งานและดูแลเครื่องพิมพ์ของคุณ
คู่มือผู้ใช้น้ีมีข้อมูลเก่ียวกับ LabelWriter รุ่นต่าง ๆ ต่อไปน้ี:
 LabelWriter® 550
 LabelWriter® 550 Turbo
 LabelWriter® 5XL

โปรดไปท่ี www.dymo.com สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการซื้อฉลากและอุปกรณ์เสริมสําหรับ
เครื่องพิมพ์ฉลากของคุณ

การลงทะเบยีนผลิตภัณฑ์ของคุณ

โปรดไปท่ี www.dymo.com/register เพ่ือลง
ทะเบียนเครื่องพิมพ์ฉลากของคุณ ในระหว่างข้ัน
ตอนการลงทะเบียน คุณจะต้องใช้หมายเลขประจํา
เครื่อง ซึ่งอยู่ท่ีด้านลา่งของเครื่องพิมพ์ฉลาก 
ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ฉลากของคณุ เพ่ือรับสิทธิ
ประโยชน์เหล่าน้ี:
 การแจ้งเตือนทางอีเมลสําหรับการปรับรุ่น

ซอฟต์แวร์ฟรี
 ข้อเสนอพิเศษและประกาศเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

ทําความรูจั้กกับเครื่องพิมพ์ฉลาก

เครื่องพิมพ์LabelWriterของคุณเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนโดยตรงท่ีไม่ใช้หมึกหรือผงหมึก 
แต่เครื่องพิมพ์จะใช้ความร้อนจากหัวพิมพ์ความร้อนในการพิมพ์บนฉลากท่ีไวต่อความร้อน 
ฉลากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพียงอย่างเดียวท่ีคุณจําเป็นต้องซื้อ
ทําความคุ้นเคยกับคณุสมบัติท่ีแสดงในรูปต่อไปน้ี

หมายเลขประจํา
เครื่องที่ด้านล่าง
ของเครื่องพิมพ์
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LabelWriter 550 และ 550 Turbo

1 ฝาเครื่อง 6 ไฟแสดงสถานะ USB 11 ตัวก้ันฉลาก
2 มว้นฉลาก 7 ปุ่มเปิด/ปิด

ไฟสถานะเครื่องพิมพ์
12 พอร์ตจ่ายไฟ

3 กระสวยฉลาก 8 ไฟสถานะ LAN 
(LabelWriter 550 Turbo)

13 พอร์ต LAN
(LabelWriter 550 Turbo)

4 ก้านปลดฉลาก 9 ป้อนฉลากไปด้านหน้า 14 พอร์ต USB
5 ป้อนฉลากย้อนกลับ 10 ช่องทางออกฉลากและแถบฉีก

1

2

3

4
10

5

9

7 8 (LabelWriter 550 Turbo)6
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12 13 14
(LabelWriter 550 Turbo)
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LabelWriter 5XL

การเปิดปิดเครือ่ง

ปุ่มเปิด/ปิด  ใช้เพ่ือเปิดและปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาห้านาที 
เครื่องพิมพ์จะเข้าสูโ่หมดประหยัดพลังงาน และไฟสถานะพลงังานจะหรี่ลง ขณะพิมพ์ฉลาก 
การกดปุ่มเปิด/ปิดจะเป็นการยกเลิกการพิมพ์
โปรดดู ไฟแสดงสถานะพลังงาน ในหน้าท่ี 16 สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม

1 ฝาเครื่อง 6 ไฟแสดงสถานะ USB 11 ตัวก้ันฉลาก
2 มว้นฉลาก 7 ปุ่มเปิด/ปิด

ไฟสถานะเครื่องพิมพ์
12 พอร์ตจ่ายไฟ

3 กระสวยฉลาก 8 ไฟสถานะ LAN 13 พอร์ต LAN
4 ก้านปลดฉลาก 9 ป้อนฉลากไปด้านหน้า 14 พอร์ต USB
5 ป้อนฉลากย้อนกลับ 10 ช่องทางออกฉลากและแถบฉีก
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ปุ่มป้อนฉลาก

ปุ่มป้อนฉลากไปด้านหน้า  ท่ีด้านข้างของเครื่องพิมพ์จะเลื่อนฉลากทีละช้ิน
ปุ่มป้อนฉลากย้อนกลับ  ใช้ย้อนกลับฉลากไปทางช่องทางออกของฉลาก และใช้เพ่ือนํา
ฉลากออกจากเครื่องพิมพ์เม่ือต้องเปลี่ยนม้วน ฉลากท่ีผ่านช่องทางออกของฉลากแลว้จะ
ต้องถูกฉีกออกก่อน

ก้านปลดฉลาก

ก้านปลดฉลากจะปล่อยแรงดันจากหัวพิมพ์กับฉลาก เพ่ือให้สามารถดึงฉลากออกจากช่อง
ทางออกของฉลากได้อย่างง่ายดาย 

ตัวก้ันฉลาก

ตัวก้ันฉลากมีความสําคัญสําหรบัฉลากท่ีแคบกว่า เช่น ฉลากท่ีอยู่ และฉลากทรงพิเศษอ่ืน ๆ 
ตัวก้ันฉลากช่วยให้ฉลากอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบด้านซ้ายของช่องฉลาก เพ่ือให้ฉลากป้อน
ได้อย่างถูกต้อง

เกีย่วกับฉลาก

เครื่องพิมพ์ LabelWriter 550 Series ใช้งานได้กับฉลาก DYMO LW ของแท้เท่าน้ัน ฉลาก 
DYMO LW ของแท้รองรับระบบการรู้จําฉลาก Automatic Label Recognition™ ซึ่งทําให้
ซอฟต์แวร์ DYMO สามารถรับข้อมูลเก่ียวกับฉลากได้ เช่น ฉลากขนาดใดท่ีอยู่ในเครื่องพิมพ์
ของคุณ และจํานวนฉลากท่ีเหลืออยู่ในม้วน
เครื่องพิมพ์ DYMO LabelWriter ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนโดยตรงข้ันสูง ในการ
พิมพ์บนฉลากท่ีไวตอ่ความร้อน ซึง่หมายความว่า คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนผงหมึกหรือตลบัหมึก
เพ่ือพิมพ์ฉลาก

การรับประกันของ DYMO ไม่ครอบคลุมถงึความผิดปกติหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจาก
การใช้ฉลากอ่ืนท่ีไม่ใช่ฉลาก DYMO ของแท้ เน่ืองจากเครื่องพิมพ์ DYMO LabelWriter ใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง คุณจึงต้องใช้ฉลากท่ีออกแบบและผลติข้ึนเป็น
พิเศษ การเคลือบกันความร้อนท่ีใช้กับฉลากอ่ืนท่ีไม่ใช่ฉลาก DYMO ของแท้อาจไม่สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ และอาจให้การพิมพ์ท่ีไม่น่าพอใจหรือทําให้เครื่องพิมพ์ทํางานผิดปกติ

ฉลากของคุณจะอยู่ได้นานเพียงใดข้ึนอยู่กับวิธีการใช้ฉลาก ฉลากกระดาษความร้อน เช่น 
ท่ีพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ LabelWriter อาจซีดจางได้ด้วยสองวิธี: 
 การสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง กับแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นระยะเวลานาน 

หรือความร้อนสูงจะทําให้สีซีดจาง
 การสัมผัสกับพลาสติไซเซอร์ (ตัวอย่างเช่น ฉลากท่ีติดบนตัวยึดวงแหวนพลาสติก) 

จะทําให้สซีีดจาง
ในบรรจภัุณฑ์เดิม อายุการเก็บฉลาก DYMO LW คือ 18 เดือน เม่ือใช้ฉลากสําหรับการใช้งาน
ระยะสั้น (ซองจดหมาย หีบห่อ และอ่ืน ๆ) การซีดจางไม่ใช่ปัญหา เม่ือใช้ป้ายกํากับเพ่ือติด
ฉลากไฟล์ในตู้เก็บเอกสาร การซีดจางจะค่อยเป็นค่อยไปในช่วงหลายปี ป้ายท่ีติดกับขอบ
ของโน้ตบุ๊กท่ีวางไว้บนช้ันวางกลางแดดจะมีอาการซดีจางภายในไม่ก่ีเดือน
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เพ่ือยืดอายุฉลาก เม่ือไม่ได้ใช้งานฉลาก ให้เก็บฉลากไว้ในท่ีแห้งและเย็น และใส่ในถุงดําท่ี
บรรจุฉลากไว้ในตอนแรก

การส่ังซ้ือฉลาก

DYMO ให้บริการฉลากแบบครบวงจรสําหรับเครื่องพิมพ์ LabelWriter รวมถึงฉลากท่ีเหมาะ
สําหรับการจ่าหน้าซอง บรรจุภัณฑ์ การติดช่ือแฟ้มและไฟล์ การติดฉลาก สื่อทุกประเภท การ
พิมพ์ป้ายช่ือ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย สามารถดูรายการท้ังหมดได้ท่ีเว็บไซต ์DYMO: 
www.dymo.com

การรับประกันของ DYMO ไม่ครอบคลุมถงึความผิดปกติหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจาก
การใช้ฉลากอ่ืนท่ีไม่ใช่ฉลาก DYMO ของแท้ เน่ืองจากเครื่องพิมพ์ DYMO LabelWriter 
ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบใช้ความร้อน คุณจึงต้องใช้ฉลากท่ีออกแบบและผลิตข้ึนเป็น
พิเศษ สารเคลือบกันความร้อนท่ีใช้กับฉลากอ่ืนท่ีไม่ใช่ฉลากท่ีมีตรา DYMO อาจไม่สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ และอาจให้การพิมพ์ท่ีไม่น่าพอใจหรือทําให้เครื่องพิมพ์ทํางานผิดปกติ

การออกแบบและพิมพ์ฉลาก

เครื่องพิมพ์ฉลากของคุณจะทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ DYMO Connect for Desktop เพ่ือ
ช่วยให้สามารถออกแบบและพิมพ์ฉลากได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถพิมพ์ฉลากโดยตรง
จาก Microsoft Word ด้วย DYMO Label Add-in Add-in จะถูกติดตัง้โดยอัตโนมัตเิม่ือคณุ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ DYMO Connect for Desktop หาก Microsoft Word ถูกติดตั้งไว้ใน
คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว 

ความต้องการของระบบ

เครื่องพิมพ์ฉลาก LabelWriter รองรับหน่ึงในรายการต่อไปน้ี:
 Windows® 8.1 หรือใหม่กว่า
 macOS® v10.14 Mojave หรือใหม่กว่า
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การเริ่มต้นใช้งาน

โปรดทําตามคําแนะนําในส่วนน้ี เพ่ือตั้งค่าเครื่องพิมพ์ฉลากให้พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เพ่ือเริ่มต้น คุณจะต้อง:

1 ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร ์DYMO Connect for Desktop
2 เช่ือมต่อกับแหลง่จ่ายไฟ
3 ใส่ม้วนฉลาก
4 เช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคณุ

ข้ันตอนท่ี 1. การติดต้ังซอฟต์แวร์

อย่าเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ จนกว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์จะเสร็จ
สมบูรณ์

ต้องติดตั้งซอฟตแ์วร์ DYMO Connect for Desktop ก่อนเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ สําหรับการเช่ือมต่อผ่าน LAN ซอฟต์แวร์จะต้องถูกติดตั้งบน
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท่ีจะใช้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ LabelWriter ผ่านเครือข่าย
 ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร ์DYMO Connect for Desktop เวอร์ชันล่าสดุจาก 

support.dymo.com

ข้ันตอนท่ี 2. การเช่ือมต่อไฟฟ้า

เครื่องพิมพ์ LabelWriter รุ่นตา่ง ๆ อาจมีข้อกําหนดด้าน
กําลังไฟท่ีแตกต่างกัน 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า กําลังใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟท่ี
มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ฉลากของคณุเท่าน้ัน โปรดดู 
ข้อกําหนดทางเทคนิค ในหน้าท่ี 20 สําหรับรายละเอียด

การเชื่อมต่อไฟฟ้า 

1 เสียบสายจ่ายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ และเสียบ
อะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับข้ัวต่อสายไฟท่ีด้านหลังของ
เครื่องพิมพ์

2 เสียบปลายสายจ่ายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
3 กด  ท่ีด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เพ่ือเปิดการทํางาน

ของเครื่อง 

ข้ันตอนท่ี 3. การใส่ฉลาก

เครื่องพิมพ์ LabelWriter 550 Series ใช้งานได้กับฉลาก DYMO LW ของแท้เท่าน้ัน เครื่อง
พิมพ์จะไม่รองรบัฉลาก DYMO ท่ีไม่ใช่ของแท้
ม้วนฉลากแต่ละม้วนถูกบรรจุมาในถุงพลาสติกสีดํา อย่าลืมเก็บม้วนฉลากไว้ในถุงน้ีเม่ือไม่ได้
ใช้ฉลาก

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ

สายจ่ายไฟ

การเปิดปิดเครื่อง

http://www.dymo.com
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สําคัญมาก!
เพ่ือให้ฉลากป้อนอย่างถูกต้องขณะพิมพ์ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ีในการใส่ฉลากเข้า
กระสวยและใส่ในเครื่องพิมพ์:
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเปิดอยู่
 กดแผ่นก้ันกระสวยเข้ากับม้วนฉลาก อย่าให้มีช่องว่าง 
 ต้องใส่ฉลากโดยให้ขอบด้านซ้ายของฉลากสอดชิดขอบด้านซ้ายของช่องทางออกฉลาก 

การใส่ม้วนฉลาก

1 นํากระสวยฉลากออกจากด้านในเครื่องพิมพ์ และนําแผ่นก้ันกระสวยออกจากแกนหมุน 
2 จับแผ่นก้ันกระสวยท่ีมีแกน (A) ไว้ในมือซา้ย 

และใส่ม้วนฉลากบนแกนหมุนโดยให้ฉลาก
ป้อนจากด้านล่าง แล้วดันขอบด้านซ้ายของ
ม้วนฉลากให้ชิดแน่นกับด้านข้างของกระสวย

3 ใส่แผ่นก้ันกระสวย (B) ท่ีด้านขวาของกระสวย 
แล้วกดตัวก้ันให้ชิดแน่นกับด้านข้างของม้วน
ฉลาก อย่าให้มีช่องว่างระหว่างม้วนฉลากกับ
กระสวย 

 เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องจะป้อนฉลากได้ถูกต้อง
ระหว่างการพิมพ์ ม้วนฉลากจะต้องชิดแน่นพอ
ดีกับท้ังสองด้านของกระสวยฉลาก อย่าให้มี
ช่องว่าง 

4 ใส่กระสวยฉลากลงในช่อง (C) ท่ีฐานของ
เครื่องพิมพ์โดยให้ฉลากย่ืนออกมาจากด้าน
ล่างของม้วน 

5 จัดแนวขอบด้านซ้ายของฉลากให้ตรงกับขอบ
ด้านซ้ายของช่องทางออกฉลาก (D) และสอด
ฉลากเข้าไปในช่อง 

6 กด  ปุ่มป้อนแบบฟอร์ม เพ่ือเลื่อนฉลากเข้า
สู่ตําแหน่ง 
หากฉลากแผ่นแรกในม้วนไม่ใช่ฉลากแบบ
เต็ม ให้กดปุ่ม  ป้อนฉลากไปด้านหน้า เพ่ือ
นําฉลากบางส่วนออก

 ไม่ว่าฉลากจะกว้างเท่าไร ขอบด้านซ้ายของฉลากจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับขอบด้าน
ซ้ายของช่องทางออกฉลาก เพ่ือให้ฉลากป้อนได้อย่างถูกต้อง

7 เลื่อนตัวก้ันฉลาก (E) ไปทางซ้าย จนกระท่ังตัวก้ันชิดขอบด้านขวาของฉลาก 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวก้ันฉลากไม่บีบฉลากแน่นเกินไป

8 ค่อย ๆ ลดฝาปิดด้านบนลง 

ป้อนฉลากจากด้าน
ล่างของม้วน ตามรูป

กดตัวยึด (B) 
ให้ชิดกบัฉลาก

ใสฉ่ลากให้ชิดขอบ
ซ้ายของช่อง (D)

เลื่อนตัวกั้นฉลาก (E) 
ให้ชิดกบัฉลาก

ปุ่มป้อนแบบฟอร์ม

A

B

C

E

D

D
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ข้ันตอนท่ี 4. การเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอรข์องคุณ

เครื่องพิมพ์ท้ังสามรุ่น สามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB ท่ีให้มา นอก
จากน้ี LabelWriter 550 Turbo และ LabelWriter 5XL ยังสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่าย
บริเวณเฉพาะท่ี (LAN) ด้วยสายอีเธอร์เน็ต

การเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เขา้กับคอมพิวเตอรข์องคุณโดยตรง

คุณสามารถเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง โดยใช้สาย USB กรุณา
ใช้เฉพาะสาย USB ของ DYMO ท่ีมีหมายเลขช้ินสว่น 1997364 เท่าน้ัน หากคุณยังไม่มีสาย 
ฝ่ายบริการลูกค้ามีให้บริการ

อย่าเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ จนกว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์จะเสร็จ
สมบูรณ์

การเชื่อมต่อกับเคร่ืองพิมพ์โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

1 ในตอนท้ายของการติดตั้งซอฟต์แวร์ กรุณาเช่ือมต่อ
เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
a เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ท่ีด้านหลงัของ

เครื่องพิมพ์ 
b เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 กด  เพ่ือเปิดเครื่อง หากจําเป็น
ไฟ  แสดงสถานะ USB ท่ีด้านหน้าเครื่องพิมพ์จะติดสว่าง

3 เริ่มซอฟต์แวร ์DYMO Connect for Desktop

macOS: หากเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการเครื่องพิมพ์เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรดดูคํา
แนะนําของ macOS เก่ียวกับวิธีการเพ่ิมเครื่องพิมพ์

การเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์กับเครอืข่ายบรเิวณเฉพาะท่ี

เครื่องพิมพ์ LabelWriter รุ่น 550 Turbo และ 5XL สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายบริเวณ
เฉพาะท่ีด้วยสาย LAN (ไม่ได้ให้มาในกล่อง) คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท่ีจะพิมพ์ผ่านเครือข่าย
ต้องติดตั้งซอฟตแ์วร์ DYMO Connect for Desktop

การเชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN 

1 เสียบสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN ท่ีด้านหลังของเครื่อง
พิมพ์

2 เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับพอร์ต LAN ท่ีใช้งานอยู่บน
เครือข่ายของคุณ 

3 กด  เพ่ือเปิดเครื่อง หากจําเป็น
ไฟ  สถานะ LAN ท่ีด้านหน้าเครื่องพิมพ์จะติดสว่าง

4 ดาวน์โหลดและติดตั้ง DYMO Connect for Desktop บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องท่ีจะ
พิมพ์ฉลากไปยังเครื่องพิมพ์น้ีบนเครือข่าย

5 ใน DYMO Connect for Desktop เลือก เพิ่มเคร่ืองพิมพ์บนเครือขา่ย จากเมนู ไฟล์ 
และทําตามคําแนะนําเพ่ือเพ่ิมเครื่องพิมพ์

USB

LAN
(LabelWriter 

550 Turbo & 5XL)
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หากเครื่องพิมพ์เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ท้ังผ่านพอร์ต USB และ LAN เครื่องพิมพ์
จะแสดงท้ังสองรายการใน DYMO Connect for Desktop: รายการหน่ึงท่ี  ไอคอน LAN 
และอีกรายการท่ี  ไอคอน USB

การต้ังค่าท่ีอยู่ IP แบบคงท่ี

ค่าเริม่ต้นจะกําหนดท่ีอยู่ IP ของเครื่องพิมพ์แบบไดนามิก 

การกําหนดที่อยู่ IP แบบคงที่

1 เช่ือมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน USB
2 เปิดหน้า สถานะเคร่ืองพิมพ์ สําหรับเครื่องพิมพ์น้ีใน DYMO Connect for Desktop 
3 เลือก กําหนดค่าเครือข่าย
4 ตั้งค่า ประเภท IP เป็น คงที่ และกรอกข้อมูลในช่องท่ีจําเป็น
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การดูแลเครื่องพิมพ์ของคุณ

เครื่องพิมพ์ LabelWriter ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้ใช้งานได้ยาวนานและปราศจากปัญหา 
และต้องการการบํารุงรักษาเพียงเล็กน้อย คณุจะได้รับประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีท่ีสุดจาก 
เครื่องพิมพ์ LabelWriter ของคุณ หากคุณทําตามคําแนะนําในการตัง้ค่าท่ีปรากฏใน 
การเร่ิมต้นใช้งาน ในหน้าท่ี 9 และข้ันตอนการทําความสะอาดท่ีอธิบายไว้ในส่วนน้ี 
เพ่ือให้เครื่องพิมพ์ LabelWriter ของคุณทํางานได้อย่างถูกต้อง คุณควรทําความสะอาดเป็น
ครั้งคราว การปัดฝุ่นด้านนอกเครื่องพิมพ์เป็นครั้งคราวจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอม
เข้าไปในเครื่องพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ควรดําเนินการบํารุงรักษาภายในข้ันพ้ืนฐานเป็นระยะ ๆ 
เช่น ทําความสะอาดเส้นทางฉลากด้วยการ์ดทําความสะอาด LabelWriter (มีขายใน 
www.dymo.com) 
คุณสามารถทําความสะอาดเครื่องพิมพ์ LabelWriter ของคณุได้อย่างง่ายดาย โดยใช้สิ่งต่อ
ไปน้ี:
 ผ้าท่ีไม่เป็นขุย 
 น�ายาล้างจานแบบเจือจาง หรือน�ายาเช็ดกระจกแบบเจือจาง 

หากคุณใช้น�ายาเช็ดกระจก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
 แปรงขนนุ่มขนาดเล็ก เช่น แปรงสีฟัน หรือแปรงทาสีของเด็ก 
 การ์ดทําความสะอาด LabelWriter เพ่ือทําความสะอาดหัวพิมพ์ 

หากต้องการซื้อการ์ดทําความสะอาด โปรดไปท่ี www.dymo.com)

การทําความสะอาดด้านนอกของเคร่ืองพิมพ์และช่องม้วนฉลาก 

1 นําม้วนฉลากออก
2 ปิดเครื่อง และถอดสายไฟออก 
3 ใช้ผ้าท่ีไม่เป็นขุยเช็ดด้านนอกของเครื่องพิมพ์ 
4 ขจัดสิ่งสกปรกและรอยเป้ือนด้วยหน่ึงในน�ายาทําความสะอาดท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
5 ยกฝาด้านบนข้ึน 
6 ใช้แปรงขนนุ่มหรือสําลีก้อนเลก็ ๆ ปัดฝุ่นกระดาษและเศษฝุ่นอ่ืน ๆ ออกจากด้านใน

เครื่องพิมพ์
7 ต่อสายไฟอีกครั้ง และเปิดเครื่องพิมพ์
8 หากคุณมีการ์ดทําความสะอาด LabelWriter ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีพิมพ์บนบรรจุ

ภัณฑ์การ์ดทําความสะอาด หากคุณไม่มีบัตรทําความสะอาด โปรดติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้าของ DYMO ท่ี www.dymo.com)

9 ใส่ม้วนฉลากใหม่ และปิดฝาด้านบนอย่างระมัดระวัง 

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
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ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

กรุณาอ่านและทําความเข้าใจข้อควรระวังท้ังหมดท่ีแสดงด้านล่างน้ี โปรดปฏิบัติตามคํา
เตือนและคําแนะนําท้ังหมดท่ีระบุไว้บนผลิตภัณฑ์

ทั่วไป

 ท้ิงถุงพลาสติกอย่างถูกต้อง และเก็บให้ห่างจากทารกและเด็ก 
 วางผลิตภัณฑ์บนพ้ืนผิวท่ีเรียบและม่ันคง
 ใช้ผลติภัณฑ์ตามคําแนะนําในคู่มือผู้ใช้น้ีเสมอ 
 ถอดปลั๊กไฟออกทันที หากคุณสังเกตเห็นกลิ่นผิดปกติ ความร้อน ควนั การเปลี่ยนสี 

การเสียรูปทรง หรือสิ่งผิดปกติ ในขณะใช้ผลิตภัณฑ์
 อย่าแยกช้ินส่วนผลติภัณฑ์ หากตอ้งการตรวจสอบ ปรับแต่ง และซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ 

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของ DYMO
 อย่าทําตก กระแทก หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางท่ีผิด
 อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับผลติภัณฑ์
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนทําความ

สะอาดผลิตภัณฑ์ มิฉะน้ันอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
 อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ 
 อย่าใช้ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ หรือตัวทําละลายอินทรย์ีอ่ืน ๆ ในการทําความ

สะอาดผลิตภัณฑ์ การทําเช่นน้ันอาจทําให้พ้ืนผิวเสียหายได้ กรุณาใช้ผ้าแห้งนุ่ม ๆ 
เพ่ือทําความสะอาดผลิตภัณฑ์

แหล่งจ่ายไฟ

 กรุณาใช้เฉพาะสายจ่ายไฟและอะแดปเตอร์ท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
 อย่าจับสายจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์ หากมือเปียก
 อย่าตัด ทําลาย ดัดแปลง หรือวางของหนักบนสายจ่ายไฟ
 อย่าใช้สายจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์ หากสายไฟเสียหาย
 อย่าดึงสายไฟเม่ือถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า การทําเช่นน้ันอาจทําให้เกิดไฟฟ้า

ช็อตหรือไฟไหม้ได้
 อย่าใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟในพ้ืนท่ีจํากัด หรือคลมุด้วยผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการ

ระบายอากาศเพียงพอ เพ่ือป้องกันไม่ให้อะแดปเตอร์จ่ายไฟร้อนเกินไป
 หากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน กรุณาถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

เคร่ืองพิมพ์ 

 อย่าสอดน้ิวเข้าไปในสว่นท่ีเคลื่อนไหว หรือช่องท่ีเปิดอยู่ของผลิตภัณฑ์
 อย่าบังหรอืใส่วัตถุลงในช่องทางออกฉลาก
 อย่าสัมผัสแถบฉีก อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
 อย่าวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณท่ีโดนแสงแดดโดยตรง ใกล้เครื่องทําความร้อน หรือเครื่อง

ใช้ท่ีมีความร้อนอ่ืน ๆ หรือในบริเวณใด ๆ ท่ีมีอุณหภูมิสูงหรอืต�ามาก ความช้ืนสูง หรือ
ฝุ่นละอองมากเกินไป 

 อย่าถือหรือยกผลิตภัณฑ์ด้วยฝา 
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ฉลาก

 ใช้ฉลาก DYMO ของแท้เท่าน้ัน การรับประกันของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงความผิด
ปกติหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการใช้ฉลากของบุคคลภายนอก

 ติดฉลากบนพ้ืนผิวท่ีสะอาดและแห้ง ท่ีอุณหภูมิห้องเท่าน้ัน
 อย่าให้ม้วนฉลากโดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสูง ความช้ืนสูง หรือฝุ่นละออง เก็บในท่ี

เย็นและมืด
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การขอความช่วยเหลือ

เครื่องพิมพ์ LabelWriter ของคุณควรพิมพ์ได้อย่างปราศจากปัญหาเป็นเวลาหลายปีโดย
ต้องใช้การบํารุงรักษาน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีคุณพบปัญหา บทน้ีจะมีคําแนะนําใน
การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใช้เครื่องพิมพ์ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในบทน้ี
ยังอธิบายถึงวิธีการติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของ DYMO
ส่วนน้ีให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีตรวจหาและแก้ไขปัญหาท่ีคุณอาจพบขณะใช้เครื่องพิมพ์ 
LabelWriter ของคุณ
 ไฟแสดงสถานะพลังงาน
 ปัญหาเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ์
 การขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้า

ไฟแสดงสถานะพลังงาน

ไฟแสดงสถานะการทํางานจะแสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ท่ีเห็นได้:

ปัญหาเก่ียวกับเครื่องพิมพ์

ต่อไปน้ีเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาท่ัวไปบางประการท่ีคณุอาจทําได้ขณะทํางานกับเครื่อง
พิมพ์ฉลาก

ไฟแสดงสถานะพลังงานกะพรบิ

หากไฟแสดงสถานะกําลังกะพริบ อาจเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี:

หากปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และไฟยังคงกะพริบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้า โปรดดู การขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้า ในหน้าท่ี 19

ไฟแสดงสถานะ คําอธิบาย

ปิด เครื่องปิดอยู่

ไฟติดสว่าง เครื่องเปิดอยู่และเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน

ไฟหรี่ เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน 

กะพรบิเรว็
เกิดข้อผิดพลาด ส่ิงนี้อาจเกิดข้ึนไดเ้นื่องจากไม่มฉีลาก หรือเนื่องจากมีข้อ
ผิดพลาดอื่นเกิดข้ึน โปรดอ้างอิงแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปไดบ้างส่วนในบทนี้

ปัญหา แนวทางแก้ไข

ไม่มีฉลาก ม้วนฉลากหมดหรือไมม่ีมว้นฉลากใส่อยู่ เครื่องพิมพ์ LabelWriter 550 Series 
ใช้งานได้กับฉลาก DYMO LW ของแท้เท่านั้น จะไม่รองรับฉลากอื่น ๆ

หัวพิมพ์ร้อนเกินไป ปิดเครื่องพิมพ์และรอ 3-5 นาทีก่อนเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ระบบผิดพลาด ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง 

http://www.dymo.com
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เครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏในรายการเครือ่งพิมพ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร ์DYMO Connect for Desktop ก่อน เช่ือมต่อเครื่อง
พิมพ์ 
สําหรับการเช่ือมต่อผ่าน LAN ต้องติดตัง้ DYMO Connect for Desktop บนคอมพิวเตอร์แต่
ละเครื่องท่ีจะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ LabelWriter
สําหรับสถานท่ีท่ีใช้ท้ังอีเธอรเ์น็ตและเครือข่ายไร้สาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราเตอรถ์ูก
ตั้งคา่ให้ส่งต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย 

การแก้ไขคุณภาพการพิมพ์ท่ีไม่ดี

คุณภาพการพิมพ์ต�ามักเกิดจากสาเหตุต่อไปน้ี:
 ฉลากม้วนเก่า
 ฉลากท่ีเคลอืบกันความร้อนถูกทําลาย
 หัวพิมพ์สกปรก

หากคุณภาพการพิมพ์จางลงมีจุดสีขาวเลก็ ๆ กระจายไปตามตัวอักษรท่ีพิมพ์หรือมีรอย
พิมพ์สีอ่อนและเข้ม แสดงว่าคุณอาจใช้ม้วนฉลากท่ีมีข้อบกพร่อง ลองใช้ฉลากม้วนใหม่ 
หากม้วนท่ีสองพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าปัญหาเกิดจากฉลากม้วนแรก 
ความเป็นไปได้อีกประการหน่ึงคือ หัวพิมพ์ LabelWriter จําเป็นต้องถูกทําความสะอาด 
โปรดดู การดูแลเคร่ืองพิมพ์ของคุณ ในหน้าท่ี 13 สําหรับข้อมูลเก่ียวกับการทําความสะอาด
เส้นทางฉลากด้วยการ์ดทําความสะอาด LabelWriter

ป้อนฉลากไม่ถูกต้อง

หากฉลากของคุณป้อนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปน้ี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่
ฉลากของคุณถูกต้อง 
 ต้องกดตัวก้ันแกนหมุนให้ชิดแน่นไปกับขอบด้านขวาของฉลาก เพ่ือป้องกันไม่ให้ฉลาก

เลื่อน
 ต้องวางม้วนฉลากไว้บนแกนหมุนโดยให้ฉลากออกมาจากด้านล่างม้วน 
 ขอบด้านซ้ายของฉลากต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบด้านซ้ายของช่องทางออกของ

ฉลาก และตัวก้ันฉลากควรอยู่ชิดกับขอบด้านขวาของฉลาก 
โปรดดู ขัน้ตอนที่ 3 การใส่ฉลาก ในหน้าท่ี 9

การนําฉลากท่ีติดออก

โดยปกติ การกด  ปุ่มป้อนย้อนกลับ จะเป็นการย้อนกลับฉลากออกจากช่องฉลาก แต่
ถ้าฉลากติดหรือติดกับลกูกลิ้ง กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่าน้ี
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เพื่อนําฉลากที่ติดในเคร่ืองพิมพ์ออก

1 ฉีกฉลากใด ๆ ท่ีป้อนผ่านเครื่องพิมพ์มา
แล้ว 

2 กดก้านปลดฉลากไปข้างหน้า แล้ว
ค่อย ๆ ดึงฉลากท่ีติดออกจากช่อง
ทางออกของฉลาก

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หรอืหยุดพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่พิมพ์หรือหยุดพิมพ์ขณะใช้งาน ให้ทําตามข้ันตอนด้านล่างเพ่ือหา
ว่ามีปัญหาจากอะไร

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ยังคงได้รับกระแสไฟและสายไฟยังไม่ถูกถอดออก 
หากไฟแสดงสถานะการทํางานท่ีด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ไม่ติด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าเสียบสายจ่ายไฟแล้ว หากใช้รางปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารางปลัก๊ใช้งานได้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีเต้าเสยีบหรือปลั๊กไฟ ให้ลองเสียบเครื่องอ่ืนเข้ากับเต้า
รับท่ีผนังและปลั๊กไฟ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คณุใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟและสายจ่ายไฟท่ีมาพร้อมกับเครื่อง
พิมพ์ของคุณ เครื่องพิมพ์รุ่น LabelWriter มีข้อกําหนดด้านแหล่งจา่ยไฟท่ีแตกต่างกัน 
ดังน้ันอะแดปเตอร์จ่ายไฟของรุ่นอ่ืน ๆ อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของ
คุณได้

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ป้อนฉลากอย่างถูกต้อง โดยการกด  ปุ่มป้อน
ฉลากไปข้างหน้าในขณะท่ีเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ 
หากฉลากติดขัด ไฟสถานะพลังงานจะกะพริบ โปรดดูท่ี การแก้ไขคุณภาพการพิมพ์ที่
ไม่ดี ในหน้าท่ี 17

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB ของคณุไม่หลวมจากด้านหลังเครื่องพิมพ์หรือจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณ 
โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งใน ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ ในหน้าท่ี 11 เพ่ือให้แน่ใจว่าสายไฟเช่ือมต่ออย่างถูกต้อง 

4 (Windows) ตรวจสอบว่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ LabelWriter ของคุณติดตั้งอย่างถูกต้อง 
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ LabelWriter รับข้อมูลการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ของคุณ และส่งไป
ยังเครื่องพิมพ์ LabelWriter ไดรเวอร์จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติเม่ือคุณติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ DYMO Connect for Desktop อย่างไรก็ตาม ไดรเวอร์อาจถกูเปลี่ยนหรือลบ
โดยไม่ได้ตั้งใจ

กดฉลากไป
ด้านหน้า 
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การทําการทดสอบเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

หากคุณประสบปัญหาเก่ียวกับตัวอักษรท่ีเสียหายหรือปัญหาคุณภาพการพิมพ์อ่ืน ๆ ให้ทํา
การทดสอบเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง การทดสอบด้วยตนเองจะตรวจสอบว่า องค์ประกอบท้ัง
หมดของหัวพิมพ์และกลไกการพิมพ์อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

การการทดสอบด้วยตนเอง

1 เม่ือมีม้วนฉลากพร้อมในเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม  และปุ่ม  ป้อนฉลากไปด้าน
หน้า ค้างไว้อย่างน้อยสิบวินาที
เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์รูปแบบทดสอบตามความกว้างของเครื่องพิมพ์ 

2 เม่ือการทดสอบด้วยตนเองเริ่มข้ึน ให้ปล่อยปุ่มท้ังสอง
3 หากต้องการหยุดการทดสอบด้วยตนเอง ให้กดและปล่อยปุ่ม  เปิด/ปิดเครื่อง

หากคุณยังคงประสบปัญหาหลงัจากตรวจสอบรายการด้านบนแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้า โปรดดู การขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้า ในหน้าท่ี 19

การขอรบับรกิารจากฝ่ายบรกิารลูกค้า

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าหรือการใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้น้ี
อย่างละเอียด เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกอบ 
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้โดยการศึกษาเอกสาร คณุสามารถขอรบัข้อมูล
เพ่ิมเตมิและความช่วยเหลือจาก DYMO 
DYMO ดูแลเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตท่ี www.dymo.com ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนล่าสุดสําหรับ
เครื่องพิมพ์ LabelWriter ของคุณ
หากต้องการติดต่อเรา โปรดไปท่ีพ้ืนท่ีสนับสนุนของเว็บไซต์ของเราท่ี: support.dymo.com 

http://www.dymo.com
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ข้อมูลทางเทคนิคและส่ิงแวดล้อม

บทน้ีประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิคและการรับรองสําหรับเครื่องพิมพ์ LabelWriter

ข้อกําหนดทางเทคนิค

LabelWriter 550 LabelWriter 550 Turbo LabelWriter 5XL

วิธีการพิมพ์ ความรอ้นโดยตรง

ความละเอียดการพิมพ์ 300 dpi 

ความกว้างการพิมพ์สูงสุด 2.25 นิ้ว (56 มม.) 4.16 นิว้ (105.73 มม.)

ความกว้างส่ือสูงสุด 2.44 นิ้ว (62 มม.) 4.53 นิว้ (115 มม.)

อินเทอรเ์ฟซ USB อุปกรณ์คลาสเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง USB 2.0

ประเภทข้ัวต่อ USB USB 2.0 - ประเภท B

ประเภทตวัเชื่อมต่อ LAN ไม่มี RJ45; 10/100 Ethernet MAC, IPv4 

ขนาด (กว้างยาวสูง)
5 นิ้ว (127 มม.) x 5.35 นิ้ว (136 มม.) x 7.36 นิ้ว (187 มม.) 7.09 นิว้ (180 มม.) x 

5.35 นิว้ (136 มม.) x 
7.36 นิว้ (187 มม.)

น�าหนัก 
(เครื่องพิมพ์และกระสวยเท่า
นั้น)

1.41 ปอนด์ (640 กรัม) 1.42 ปอนด์ (645 กรัม) 1.95 ปอนด์ (885 กรัม)

ข้อกําหนดแหล่งจ่ายไฟของ
เครื่องพิมพ์

24.0V  1.75A 24.0V  2.5A 24.0V  3.75A

รุน่อะแดปเตอรจ่์ายไฟ
DSA-42PFC-24 2 240175 จาก 
Dee Van Enterprise Co., Ltd.

DYS865-240250W จาก Dongguan 
Dongsong Electronic Co., Ltd.

DSA-96PFB-24 2 240375 จาก 
Dee Van Enterprise Co., Ltd.

กําลังไฟของอะแดปเตอร์
100-240VAC 50/60Hz 1.2A 

24.0V  1.75A , 42.0W

100-240VAC 50/60Hz 1.5A สูงสุด

24.0V  2.5A , 60.0W

100-240VAC 50/60Hz 1.5A 

24.0V  3.75A , 90.0W

ช่วงในการทํางาน
20°C ถึง 25°C, ความช้ืนสัมพัทธ ์50% ถึง 70% (คุณภาพการพิมพ์ท่ีดีท่ีสุดในการต้ังค่าสํานักงาน)
4°C ถึง 40°C, ความช้ืนสัมพัทธ์ 20% ถึง 95% (ช่วงการทํางานสูงสุด)

ความถ่ีในการทํางาน 13.56 เมกะเฮิร์ตซ

ระดับกําลังส่งสัญญาณ <42dBµA/m ท่ี 10 เมตร

ช่วงการจัดเก็บ ระหว่าง -18° ถึง 60°C และเมื่อกลับสู่อุณหภูมห้ิอง (หลังจาก 4 ช่ัวโมง) ให้ทํางานตามปกติ 

การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
CE/GS/RoHS/REACH/FCC ID/IC/RCM เป็นต้น สําหรบัการอนุมัติตามกฎข้อบังคับสําหรับประเทศท่ีระบุ โปรดติดต่อทีม
งานในพ้ืนท่ีเพ่ือขอรายละเอียด

การรบัประกัน จํากัดสองปี
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ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม

อุปกรณ์ท่ีคุณซื้อต้องใช้การสกัดและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต อาจมีสารท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสารเหล่าน้ันในสิง่แวดล้อมของเราและเพ่ือลดแรงกดดัน
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ เราขอแนะนําให้คณุใช้ระบบรับคืนท่ีเหมาะสม ระบบเหลา่น้ีจะใช้ซ�า
หรือรีไซเคิลวัสดุส่วนใหญ่ของอุปกรณ์ท่ีหมดอายุการใช้งานของคุณด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม
สัญลักษณ์ถังขยะท่ีอยู่บนอุปกรณ์ของคุณบ่งช้ีว่าคุณควรใช้ระบบเหล่าน้ี

หากคุณต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรวบรวมการใช้ซ�าและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์น้ี 
โปรดติดต่อฝ่ายบริหารของเสียในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของคุณ
คุณยังสามารถติดต่อ DYMO เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์ของเรา

ใบรบัรองอุปกรณ์

อุปกรณ์น้ีได้รบัการทดสอบและเป็นไปตามข้อกําหนดของ:
ใบรับรอง CB
ใบรับรอง GS
เครื่องหมาย CE
FCC ส่วนท่ี 15 
ICES-003, RSS-210 และ RSS-Gen
RCM
ข้อกําหนด RoHS 2011/65/EU (RoHS2) และภาคผนวก II (EU) 2015/863

อุปกรณ์น้ีไม่ได้มีไว้สําหรับใช้ในมุมมองโดยตรงท่ีสถานท่ีทํางานท่ีแสดงภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดแสงสะท้อนในสถานท่ีทํางานท่ีแสดงภาพ จึงต้องไม่วางอุปกรณ์น้ีไว้ในมุมมองโดย
ตรง
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