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เวอร์ชนั 1.4.3

มอีะไรใหมใ่น DYMO Connect สำหรบัเดสก์ท็
อป

เวอรช์นั 1.4.3
n การเพิม่รายชือ่ผูต้ดิต่อ DYMO
n เพิม่หมวดหมู่ภาพตดัปะความปลอดภัยแลว้

เวอรช์นั 1.4.2
n รองรับเครื่องพมิพ์ LabelWriter 550, 550 Turbo และ 5XL label
n รองรับฉลาก DYMO ของแท้กบั Automatic Roll Recognition™
n รองรับ macOS v10.14 Mojave และรุน่ใหมก่วา่
n การปรับปรุงคณุสมบัตใิหด้ีขึน้เลก็นอ้ย

เวอรช์นั 1.3.2
n เพิม่ฉลากปา้ยชือ่สใีหม่
n การปรับปรุงคณุสมบัตใิหด้ีขึน้เลก็นอ้ย

เวอรช์นั 1.3.1
n การสนบัสนนุภาษาอาหรบั

เวอรช์นั 1.2
n ปรบัปรงุวิธกีารสำหรับการกำหนดเขตขอ้มูลเมื่อจะนำเขา้ขอ้มลู
n เพิม่คณุสมบัตจิับภาพหนา้จอใหก้บัวตัถภุาพ
n เพิม่สว่นเสริมพมิพฉ์ลาก DYMO ไปยัง Microsoft Word
n ชดุพฒันาซอฟตแ์วร์ (SDK) พรอ้มวางจำหนา่ยแลว้ในขณะนี้

เวอรช์นั 1.1
n การสนบัสนนุภาษาอืน่เพิม่เตมิ: ภาษาจีนตวัยอ่ ภาษารัสเซยี ภาษาฮนิดี ภาษาญีปุ่่น ภ

าษาไทย ภาษาเวยีดนาม
n ปรบัปรงุคุณสมบตัิเลก็นอ้ยใหเ้ปน็ปัจจบุัน
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บทนำ

DYMO Connect สำหรับเดสกท์อ็ป ซอฟต์แวร์ชว่ยใหค้ณุสามารถสร้างและสัง่พิมพฉ์ลาก
ไปยงัเครือ่งพิมพฉ์ลาก DYMO ของคุณได้อยา่งรวดเร็ว คู่มอืการใชง้านนีจ้ะอธบิายวธิใีช้
งานซอฟตแ์วรอ์ย่างละเอยีด เริ่มต้นดว้ยส่วนตอ่ไปนี้:
n การเริ่มต้นใชง้าน
n คำถามทีพ่บบอ่ย
n การออกแบบฉลาก
n การนำเขา้ข้อมูล
คู่มอืการใชง้านนีม้ีขอ้มลูทีเ่หมอืนกบั DYMO Connect สำหรับเดสกท์อ็ป วธิีใชซ้อฟตแ์ว
ร์ออนไลน์
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การเริ่มต้นใชง้าน

การเริ่มตน้ใชง้าน

DYMOConnect ซอฟตแ์วร์ประกอบดว้ยหลายตวัเลอืกสำหรับการสร้างและการพมิพฉ์ล
ากอยา่งรวดเร็ว เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกต่อไปนี้:
n เลอืกฉลากธรรมดาทีม่วีัตถขุอ้ความเดียวซึง่คุณสามารถพมิพข์อ้ความของคุณได้
n เลอืกแมแ่บบฉลากทีจ่ดัทำรปูแบบมาใหล้ว่งหนา้โดยยึดตามการใชง้านฉลากของคุณ
n สร้างการออกแบบที่กำหนดเองของคุณจากฉลากเปลา่
สำหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดทบทวนสว่นต่อไปนี้:

การแนะนำ DYMO Connect ซอฟต์แวร์
การพิมพ์ฉลากธรรมดา
การสรา้งฉลากใหม่
การเปดิฉลากที่มีอยูแ่ล้ว
การเลือกประเภทฉลากของคณุ
การออกแบบเคา้โครงแบบกำหนดเอง

การแนะนำซอฟต์แวร์
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การเลอืกฉลาก

การเลอืกฉลาก
ฉลากปรากฏเรียงตามประเภท (ฉลาก LW หรือฉลากเทป D1) และขนาด มกีารใชฉ้ลากป
ระเภท LW ในเครือ่งพมิพ์ LabelWriter ส่วนฉลากเทป D1 มกีารใชใ้นเครือ่งทำฉลาก
LabelManager และ MobileLabeler เมือ่คุณเลอืกประเภทและขนาดของฉลากแล้ว ฉลา
กนัน้อาจมีตวัเลอืกเพิม่เตมิสำหรับวสัดแุละ/หรือสี ฉลากทีม่ใีนรายการจะองิตามเครื่องพมิ
พฉ์ลากทีเ่ลอืกอยูใ่นปัจจุบัน ยกตวัอยา่งเชน่ ถา้คุณเลอืกเครื่องพมิพ์ LabelWriter ไว้ คุณ
จะไม่สามารถเลอืกฉลากเทป D1 ได้
เมือ่มกีารเปลีย่นฉลากเทป D1 ในเครื่องพมิพไ์ปเปน็ขนาดหรอืประเภททีต่่างออกไป คุณอ
าจจะไดร้ับข้อความถามวา่คุณตอ้งการดำเนนิการตอ่ดว้ยฉลากทีเ่ลือกอยูใ่นปัจจบุัน หรือ
ตอ้งการเปลีย่นประเภทฉลาก ถา้คณุเลอืกที่จะเปลีย่นฉลากใหต้รงกบัม้วนฉลากในเครือ่ง
พมิพ์ วตัถใุนการออกแบบฉลากปัจจุบันของคุณจะถกูปรับขนาดใหพ้อดกีบัฉลากใหม่ คณุ
สามารถทำงานตอ่ไปในขนาดฉลากปัจจุบันได้ ถงึแมว้า่จะไมต่รงกบัขนาดฉลากในเครื่อง
พมิพก์ต็าม อย่างไรกต็าม คณุจะตอ้งใสฉ่ลากทีต่รงกนักอ่นพมิพ์ มฉิะนัน้ คุณอาจไดผ้ลลั
พธ์การพมิพท์ีไ่มค่าดคดิ

การพิมพฉ์ลากธรรมดา
แมแ่บบฉลากธรรมดาได้รบัการจัดทำขึน้ดว้ยวัตถขุอ้ความหนึง่รายการ ซึง่คณุสามารถเพิ่
มข้อความและพมิพไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว ฉลากธรรมดาทีพ่ร้อมใหใ้ชง้านมอียูส่องแบบ ได้แก่ แ
นวนอนและแนวตัง้
วิธพีิมพ์ฉลากธรรมดา

1. หากฉลากธรรมดายงัไม่แสดงบนหนา้การออกแบบ ใหค้ลิก ใหม่
2. เลอืกแมแ่บบฉลากธรรมดาแนวนอนหรือแนวตัง้ และคลกิ เปดิ

คุณสามารถคลกิสองครั้งทีแ่มแ่บบเพือ่เปิดได้ดว้ย
3. ป้อนขอ้ความของคุณในวตัถขุอ้ความบนฉลาก
4. จัดรูปแบบขอ้ความหรอืเปลีย่นเคา้โครงโดยใชต้วัเลอืกในแผงคณุสมบัตทิางซา้ยของ

พืน้ทีก่ารออกแบบ
5. คลกิ พมิพ์

การสรา้งฉลากใหม่
คุณสามารถสร้างฉลากใหมไ่ดโ้ดยการเริ่มตน้ดว้ยฉลากเปลา่ หรือสามารถเริ่มต้นได้ดว้ย
การเลอืกแม่แบบ
มฉีลากทีจ่ัดทำรูปแบบไว้แลว้จำนวนหนึง่พร้อมใหค้ณุเริ่มตน้ใชง้านได้ ฉลากเหลา่นีไ้ด้รั
บการจัดหมวดหมูต่ามการใชง้าน ภายในการใชง้านแตล่ะอยา่ง จะมีแมแ่บบหลายอย่างใ
หคุ้ณเลือก แมว้า่คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแมแ่บบได้ แตคุ่ณสามารถใชแ้มแ่บบเป็นจุ
ดเริ่มตน้ทำการเปลีย่นแปลง แล้วบนัทกึฉลากเพือ่การใชง้านในภายหลงัได้
เลอืกฉลาก เปลา่ เพือ่ออกแบบฉลากของคุณเอง
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การเริ่มต้นใชง้าน

วิธสีรา้งฉลากโดยใชแ้ม่แบบ

1. เลอืก ใหม่
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ประเภทฉลากตรงกบัฉลากในเครื่องพมิพ์ ดทูี่ การเลอืกฉลาก
3. เลอืกแมแ่บบจากการใชง้านฉลากแบบใดแบบหนึง่

มเีพยีงการใชง้านฉลากบางประเภทเท่านัน้ทีใ่ชไ้ด้สำหรับฉลากประเภท D1
4. เลอืก แก้ไข ฉลากจะปรากฏในพืน้ทีอ่อกแบบ

ตอนนี้ คุณสามารถแกไ้ขฉลากไดโ้ดยใชว้ัตถแุละคณุสมบตัิของฉลาก ดทูี่ การออกแ
บบฉลาก

เมือ่เสรจ็งานการออกแบบใหมข่องคณุแลว้ ใหบ้ันทกึฉลากไปยังเครื่องคอมพวิเตอร์ของคุ
ณ ฉลากทีคุ่ณบันทกึไว้จะปรากฏในหน้า เปดิ ภายใต้ ลา่สุด คุณยังสามารถบันทกึไฟล์นีเ้
ป็น รายการโปรด ไดด้้วย

การเปดิฉลากที่มอียูแ่ลว้
คุณสามารถบันทกึการออกแบบฉลากของคุณ และนำกลบัมาใชใ้หมไ่ดซ้ำ้ๆ คุณสามารถท
ำเครื่องหมายไฟล์เป็น รายการโปรดไดเ้พือ่ใหค้้นหาไดง้า่ย
เฉพาะไฟลฉ์ลากที่เขา้กนัไดก้บัเครือ่งพมิพฉ์ลากทีเ่ลอืกไว้ในปัจจบุันเท่านัน้ที่จะพร้อมให้
เปดิได้
วิธเีปดิไฟล์ฉลากที่บนัทึกไว้

1. เลอืก เปดิ
2. เลอืกไฟล์จากแทบ็ ล่าสดุ หรือ รายการโปรด หรือคลิก เรียกดู เพือ่ค้นหาไฟลฉ์ลากบ

นอปุกรณ์ของคุณ
3. คลกิ เปดิ
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การเปิดฉลากทีม่ีอยูแ่ล้ว

คำถามทีพ่บบอ่ย

ฉนัจะ...
พมิพท์ี่อยู่จากรายชือ่ผูต้ิดต่อใน Google/Outlook ได้อย่างไร

1. เพิม่หรือเลอืกวัตถทุีอ่ยูบ่นฉลาก
2. เลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ของ Google หรอื Outlook จากรายการแบบดึงลง

ใตจ้ดัการรายชือ่ผู้ตดิต่อในแผงควบคุมคณุสมบัตทิีอ่ยู่
3. ลงชือ่เขา้ใชใ้นรายชือ่ผูต้ิดตอ่ใน Google หรือบญัชี Microsoft

Outlook ของคณุเมือ่ไดร้ับการแจ้งเตอืน รายชือ่ผูต้ดิตอ่ของคุณจะปรา
กฏในรายการขา้งลา่ง

4. เลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่หนึง่รายการหรือมากกวา่เพือ่ใช้
ระบบจะสร้างฉลากสำหรับรายชือ่ผูต้ดิตอ่แตล่ะรายการทีเ่ลอืกและจำน
วนฉลากทีจ่ะพมิพน์ัน้จะปรากฏบนปุม่พมิพ์

นำเข้าข้อมูลจากแอปพลิเคชนัอื่นอย่างไร

คุณสามารถพมิพ์ชดุฉลากจากรายชือ่ผูต้ิดตอ่ของคณุหรอืแอปพลเิคชนัอืน่
ได้ เชน่ สเปรดชตีหรอืฐานขอ้มลู ดูทีก่ารนำเขา้ข้อมูลสำหรับรายละเอยีดเพิ่
มเตมิ
นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถนำเขา้สมดุทีอ่ยูจ่าก DYMO Label ในรูปแบบราย
ชือ่ผูต้ดิต่อใน DYMO Connect ไดอ้กีด้วย ดทูีก่ารนำเข้าสมุดทีอ่ยูจ่าก
DYMO Label

เพิม่บารโ์คด้/ควิอารโ์คด้อย่างไร

1. เลอืก บารโ์คด้หรือ ควิอารโ์คด้จากรายการ เพิม่
วตัถบุาร์โคด้หรือคิวอารโ์คด้ใหมจ่ะถกูเพิ่มไปยงัฉลากของคณุ

2. เลอืกประเภทและป้อนขอ้มูลในแผงคณุสมบตัิ
ดทูีก่ารเพิม่วตัถบุาร์โคด้หรอืการเพิม่วตัถคุวิอารโ์คด้ สำหรับรายละเอยีดเ
พิม่เตมิ

เพิม่ภาพหรอืรปูทรงอยา่งไร

1. เลอืก รปูทรงหรือ เสน้จากรายการ เพิม่
วตัถรุปูทรงหรือเสน้ใหมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัฉลากของคณุ

2. เปลีย่นรูปทรงหรือเส้นใหป้รากฏตามทีคุ่ณตอ้งการจากแผงคณุสมบัติ
ดทูีก่ารเพิม่วตัถรุูปทรงหรอืการเพิม่วตัถเุส้นสำหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
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คำถามทีพ่บบ่อย

เพิม่ขอบอย่างไร

การเพิ่มขอบให้กบัวัตถุเดียวบนฉลาก
n เลอืกวตัถแุลว้เปดิแสดงขอบบนแผงคณุสมบตัิ
การเพิ่มขอบรอบ ๆ ทัง้ฉลาก

1. เลอืกแทบ็ ทางฝัง่ซา้ยของแผงคณุสมบัติ
2. เปดิแสดงขอบ

เลือกประเภทฉลากทีถู่กต้องได้อย่างไร

เพือ่ผลลพัธ์การพมิพท์ี่ดทีีส่ดุ ประเภทฉลากและขนาดทีคุ่ณกำลงัทำงานอยู่
ควรตรงกบัฉลากในเครื่องพมิพข์องคณุ คุณเลอืกประเภทฉลากในหนา้ "ให
ม่"
1. ขัน้ตอนแรก เลอืกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพมิพท์ี่คณุจะสัง่พิมพฉ์

ลากนี้
2. จากนัน้ เลอืกประเภทฉลากและขนาดจากรายการประเภทฉลาก สำหรั

บฉลากบางประเภท คุณสามารถเลือกวสัดแุละสไีดด้ว้ย
ถา้คณุไมท่ราบประเภทของฉลากที่คณุมี ใหด้คูำอธบิายฉลากหรือหมา
ยเลขชิน้ส่วนบนบรรจภุัณฑ์ของฉลาก

ดทูีก่ารเลือกฉลากหรอืการสรา้งฉลากใหม่สำหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ

คน้หาเครือ่งพิมพ์ของฉันได้อย่างไร

เครื่องพมิพฉ์ลากทั้งหมดทีต่ิดตัง้บนอปุกรณข์องคณุจะปรากฏอยูใ่นรายการ
เครือ่งพมิพ์ เครื่องพมิพ์ทีต่ดิตั้งไว้แตไ่มไ่ด้เชือ่มต่ออยูใ่นปัจจบุันจะแสดงวา่
ขาดการเชือ่มต่อ
ถา้คณุมีเครื่องพมิพไ์รส้ายและไมป่รากฏในรายการ ใหต้รวจสอบใหแ้นใ่จว่
า:
n เครื่องพมิพเ์ปิดอยู่
n เครื่องพมิพเ์ชือ่มตอ่อยู่กบัเครอืข่ายไร้สายเดียวกบัคอมพวิเตอร์ของคุณ
หากเครือ่งพมิพเ์ปิดอยู่และเชือ่มตอ่กบัเครือขา่ยของคุณ คลกิเพิม่เครือ่งพมิ
พบ์นเครอืข่ายจากเมนไูฟล์และปฏบิัตติามขั้นตอนในการเพิม่เครื่องพมิพไ์
ปยงัรายการ
หากคณุยังคงไมส่ามารถหาเครื่องพมิพข์องคณุได้ ใหด้สูว่นการแกไ้ขปัญห
าของคู่มอืผูใ้ชเ้ครื่องพมิพท์ีเ่หมาะสม หรือตดิตอ่ฝา่ยสนับสนุนลูกคา้ของ
DYMO

8

http://support.dymo.com/
http://support.dymo.com/


การเปิดฉลากทีม่ีอยูแ่ล้ว

เปดิฉลากทีบ่นัทกึไวอ้ยา่งไร

1. คลกิ เปดิจากแถบไฟล์
2. ถา้ฉลากทีค่ณุตอ้งการเปดิไม่ปรากฏในลา่สุดหรือรายการโปรด ใหค้ลิ

กเรยีกดูเพือ่ค้นหาฉลากบนอปุกรณ์ของคุณ
3. เลอืกฉลากและคลกิเปดิ

พมิพฉ์ลากเพิม่หรอืไม่

n คลกิ ฉลาก
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การออกแบบฉลาก

การออกแบบฉลาก

คุณสามารถสร้างฉลากทีซ่บัซอ้นได้ดว้ยการออกแบบทีคุ่ณกำหนดเอง ซึง่สามารถเริ่มจาก
ฉลากเปลา่ หรือใชห้นึง่ในเค้าโครงตวัอยา่งเป็นจดุเริ่มต้นได้
DYMO Connect ซอฟตแ์วร์ประกอบดว้ยเคา้โครงตัวอยา่งจำนวนมาก เคา้โครงตัวอยา่งเ
หลา่นีไ้ด้รบัการจัดเรียงตามการใชง้านฉลากและประกอบด้วยวัตถกุารออกแบบสว่นใหญ่
ทีคุ่ณตอ้งการสำหรับการใชง้านฉลากที่เฉพาะเจาะจง
หมวดหมูก่ารใชง้านฉลากไดแ้ก่:

ธรรมดา ที่อยู่ ปา้ยราคา

แฟม้เอกสาร การจดัส่ง* บารโ์คด้

ที่เก็บ/ชัน้วาง ปา้ยชือ่* สื่อ*

*ใช้งานได้เมือ่เลอืกเครือ่งพิมพ์ LabelWriter เท่านัน้

มฉีลากเปล่าใหใ้ชง้านดว้ย
เมือ่ออกแบบฉลากของคณุแลว้ คุณสามารถบันทกึเพือ่การใชง้านไดท้กุเมือ่

การเพิม่วัตถุการออกแบบ
คุณสร้างเค้าโครงฉลากแบบกำหนดเองของคุณโดยการเพิ่มวตัถกุารออกแบบไปยงัฉลาก
คุณสามารถเพิม่วตัถปุระเภทต่อไปนีใ้หก้บัฉลากของคุณได้:

ข้อความ

ทีอ่ยู่

ภาพ

บารโ์คด้

ควิอารโ์คด้

รปูทรง

เสน้

ตัวนับ

วนัทีแ่ละเวลา

ขอ้มูลแตล่ะสว่นบนฉลากเป็นวตัถแุยกกนั ยกตัวอยา่งเชน่ ฉลากจัดสง่ขนาดใหญด่้านล่าง
ประกอบไปด้วยวตัถตุอ่ไปนี้:
n วตัถทุีอ่ยูเ่พือ่เกบ็ทีอ่ยูผู่ร้ับ
n วตัถขุอ้ความเพือ่เกบ็ที่อยูผู่ส้ง่ของคุณ
n วตัถภุาพเพือ่เกบ็โลโกบ้รษิทัหรือภาพอืน่ของคณุ
n วตัถเุสน้แนวนอนทีใ่ชแ้ยกโลโกแ้ละทีอ่ยู่ผูส้่งออกจากทีอ่ยูผู่ร้ับ
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การเพิม่วัตถุการออกแบบ

วิธกีารเพิม่วตัถุ

1. คลกิ เพิม่ และเลอืกประเภทวตัถทุีค่ณุตอ้งการเพิม่
2. เมือ่เลือกวตัถบุนฉลากแลว้ ใหเ้ปลีย่นตวัเลอืก รูปแบบ หรือเคา้โครงบนแผงคุณสมบตัิ
สำหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัวตัถุ โปรดดทูี่:
n การเพิ่มวัตถขุ้อความ
n การเพิ่มวัตถทุี่อยู่
n การเพิ่มวัตถภุาพ
n การเพิ่มวัตถบุารโ์คด้
n การเพิ่มวัตถคุวิอารโ์คด้
n การเพิ่มวัตถรุปูทรง
n การเพิ่มวัตถเุส้น
n การเพิ่มวัตถตุัวนับ
n การเพิ่มวัตถวุันที่และเวลา

การเพิม่วตัถขุ้อความ
ฉลากมากมายทีคุ่ณสร้างขึ้นจะมวีตัถขุ้อความสำหรับขอ้ความทีไ่ม่ใชท่ีอ่ยู่ คุณสามารถปรั
บแตง่รูปลกัษณข์องข้อความได้ เชน่ เปลีย่นแบบอกัษร ขนาดแบบอกัษร และการจัดแนวข้
อความ คณุสมบตัินีจ้ะใชก้บัขอ้ความทัง้หมดในวตัถฉุลากที่เลือก เมือ่ตอ้งการใชล้ักษณะ
ทีแ่ตกตา่งกนักบัข้อความบนฉลาก คณุจะต้องเพิม่วตัถขุ้อความแยกตา่งหากสำหรับลักษ
ณะแตล่ะอย่าง
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การออกแบบฉลาก

คณุสมบตัริปูแบบและเคา้โครง

แบบอกัษรทีพ่ร้อมใชค้ือตระกลูแบบอกัษรทีต่ดิตัง้อยูใ่
นอปุกรณข์องคุณ

ขนาดแบบอกัษรในหนว่ยจดุ ปรับพอดีอตัโนมตัิจะปรั
บขนาดแบบอักษรใหพ้อดกีบัขนาดของวตัถฉุลากโดย
อตัโนมตัิ ปิด ปรบัพอดอีัตโนมัติ เพือ่ตัง้ค่าขนาดจุดทีเ่
จาะจง

ลักษณะแบบอกัษร ไดแ้ก่ ตัวหนา ตัวขดีเสน้ใต้ หรือตั
วเอยีง (หากมใีหใ้ชใ้นตระกลูแบบอกัษร)

การวางแนวของข้อความภายในวัตถุ

การจดัแนวในแนวนอนของขอ้ความภายในวตัถุ

การจดัแนวในแนวตัง้ของขอ้ความภายในวตัถุ

สขีองขอ้ความ

สพีื้นหลังของวัตถุ

การหมนุของข้อความภายในวตัถุ

ขอบรอบวตัถุ

ใชก้บัฉลาก D1 เท่านัน้ ตัง้คา่ขนาดพืน้ทีว่่างระหวา่ง
ขอบของรปูทรงและขอบของวตัถุ

การเพิม่วตัถทุี่อยู่
วตัถทุีอ่ยูค่ลา้ยกบัวัตถขุอ้ความ แตไ่ดร้ับการออกแบบขึน้เพือ่พมิพ์ขอ้มลูที่อยูจ่ากรายชือ่ผู้
ตดิตอ่ใน Microsoft Outlook หรอื Google ของคณุ หรือคุณสามารถพิมพท์ีอ่ยูล่งในวตัถุ
กไ็ด้
คุณยงัสามารถตรวจสอบว่ากำลงัใชร้ปูแบบที่อยู่ USPS มาตรฐานโดยการเลอืก แกไ้ขทีอ่
ยู่ในสหรฐัฯ ไดด้ว้ย คณุสมบัตนิีจ้ะตรวจสอบทีอ่ยูใ่นสหรัฐฯ เทยีบกบัฐานขอ้มลูของทีอ่ยูใ่
นสหรัฐฯ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด และเพิ่มรหสัไปรษณียค์รบเกา้หลกัโดยอตัโนมตัิ
หากตอ้งการพมิพฉ์ลากมากกว่าหนึง่ใบจากรายการทีอ่ยู่ ใหส้รา้งเคา้โครงฉลากที่อยูข่อง
คุณแลว้นำเขา้รายการของทีอ่ยู่ทีค่ณุตอ้งการพมิพ์ ดทูี่ การนำเขา้ข้อมูล สำหรับขอ้มลูเพิ่
มเตมิ
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การเพิม่วัตถุการออกแบบ

วิธเีพิ่มวัตถทุี่อยู่

1. เลอืก ทีอ่ยู่ จากรายการ เพิม่
วตัถทุีอ่ยูเ่ปลา่รายการใหมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัฉลากของคุณ

2. คลกิ ใสร่ายชือ่ผูต้ดิต่อ และเลอืกรายชือ่ผูต้ดิต่อใน Microsoft Outlook หรือ
Google
ระบบจะขอใหค้ณุลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคุณ จากนัน้รายชือ่ผูต้ดิต่อของคุณจะแสดงขึ้
น

3. เลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีคุ่ณต้องการใช้ และคลกิ ใส่
4. เลอืก แก้ไขที่อยู่ในสหรฐัฯ เพือ่ตรวจสอบทีอ่ยูใ่นสหรัฐฯ หรอืไมต่อ้งเลอืกกไ็ด้
5. จัดรูปแบบขอ้ความทีอ่ยูโ่ดยการใชค้ณุสมบตัิ รปูแบบ และ เคา้โครง
คณุสมบตัริปูแบบและเคา้โครง

แบบอกัษรทีพ่ร้อมใชค้ือตระกลูแบบอกัษรทีต่ดิตั้งอยูใ่
นอปุกรณข์องคณุ

ขนาดแบบอกัษรในหนว่ยจุด ปรับพอดอีตัโนมตัจิะปรั
บขนาดแบบอกัษรใหพ้อดกีบัขนาดของวตัถฉุลากโดย
อตัโนมัติ ปดิ ปรบัพอดีอตัโนมตัิ เพื่อตัง้ค่าขนาดจุดที่เ
จาะจง

ลกัษณะแบบอกัษร ไดแ้ก่ ตวัหนา ตวัขีดเสน้ใต้ หรือตั
วเอยีง (หากมใีหใ้ชใ้นตระกลูแบบอกัษร)

การวางแนวของขอ้ความภายในวตัถุ

การจัดแนวในแนวนอนของข้อความภายในวตัถุ

การจัดแนวในแนวตัง้ของขอ้ความภายในวัตถุ

สขีองข้อความ

สพีืน้หลงัของวตัถุ

การหมนุของขอ้ความภายในวตัถุ

ขอบรอบวตัถุ

ใชก้บัฉลาก D1 เทา่นัน้ ตัง้ค่าขนาดพืน้ทีว่า่งระหวา่งข
อบของรูปทรงและขอบของวัตถุ
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การออกแบบฉลาก

การเพิม่วตัถภุาพ
คุณสามารถใชว้ตัถภุาพเพือ่เพิม่ภาพไปยังฉลากประเภทใดกไ็ด้ คณุสามารถเลอืกเพิ่มคลิ
ปอาร์ต โลโกเ้ริ่มต้นของคุณ ใสรู่ปภาพจากคลปิบอร์ดหรือไฟลบ์นอปุกรณข์องคณุ จับภา
พพืน้ทีเ่ดสกท์็อปในฐานะทีเ่ปน็ภาพ หรือถา่ยภาพโดยใชก้ล้องในอปุกรณข์องคุณกไ็ด้
คุณสามารถใชไ้ฟล์ภาพประเภทตอ่ไปนีไ้ด้:

BMP GIF PNG JPG TIF

เพือ่ผลลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ด เมือ่คุณเพิม่ภาพใดภาพหนึง่ของคณุเอง โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่รู
ปภาพทีคุ่ณกำลังจะใสล่งไปนัน้มคีวามใกล้เคียงกบัขนาดของภาพทีจ่ะปรากฏบนฉลากหรื
อไม่ ตวัอยา่งเชน่ หากคุณตอ้งการพมิพโ์ลโกบ้ริษทับนฉลากจัดส่ง คณุไมค่วรนำเขา้รูปโล
โกท้ีม่ขีนาด 5 x 7 นิว้ นอกจากนี้ ใหร้ะวงัเมือ่ใชภ้าพสี เมือ่แปลงรูปภาพไปเปน็สเกลสีเทา
ขณะพมิพ์ อาจเกดิผลลัพธท์ีไ่มค่าดคดิได้ ใหใ้ชรู้ปภาพขาวดำหรอืสเกลสีเทาทกุครัง้ทีเ่ป็
นไปได้
วิธเีพิ่มวัตถภุาพ

1. เลอืก ภาพ จากรายการ เพิม่
วตัถภุาพใหมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัฉลากของคุณ

2. ในแผงคณุสมบัติ ใหเ้ลอืกหนึง่ในรายการตอ่ไปนีเ้พือ่ใสภ่าพไวใ้นวตัถภุาพบนฉลาก:
l เรยีกดู - เพือ่คน้หารูปภาพในอปุกรณ์ของคุณ
l จบัภาพหนา้จอ - เพือ่จับภาพพืน้ทีเ่ดสกท์อ็ปทีอ่ยูภ่ายใตซ้อฟตแ์วร์ DYMO
Connect สำหรับเดสกท์อ็ปโดยตรง

l คลิปอารต์ - เพือ่เลอืกรูปภาพหนึง่รูปจากคลิปอาร์ตมากมายทีม่าพร้อมกบัซอฟต์แ
วร์

l ถา่ยภาพ - เพือ่ถา่ยภาพดว้ยกลอ้งของอปุกรณ์
l จากคลิปบอรด์ - เพือ่วางภาพทีคุ่ณคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

3. เปลีย่นเค้าโครงของวตัถภุาพโดยการใชค้ณุสมบัติ เคา้โครง
คณุสมบตัเิคา้โครง

เติม
ปรับขนาดภาพเพือ่เตมิวตัถโุดยทีย่ังคงรักษาอตัราสว่
นไว้

ยืด ปรับขนาดภาพเพือ่เตมิวตัถโุดยทีไ่มส่นใจอตัราสว่น

การจัดแนวของภาพภายในวตัถใุนแนวนอน

การจัดแนวของภาพภายในวตัถใุนแนวตัง้

การหมนุภาพภายในวตัถุ

ใชก้บัฉลาก D1 เทา่นัน้ ตัง้ค่าขนาดพืน้ทีว่า่งระหวา่ง
ขอบของรูปภาพและขอบของวตัถุ
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การเพิม่วัตถุการออกแบบ

การเพิม่วตัถรุปูทรง
คุณสามารถเพิม่สีเ่หลีย่มจตัุรสั สีเ่หลีย่มผนืผา้ วงกลม หรอืวงรไีปยงัฉลากของคุณได้
วิธเีพิ่มวัตถรุปูทรง

1. เลอืก รปูทรง จากรายการ เพิม่
วตัถรุปูทรงใหม่จะถกูเพิม่ไปยังฉลากของคุณ โดยค่าเริ่มตน้ วัตถจุะมวีงกลมทีเ่ตมิเตม็
ขนาดของวตัถุ

2. เลอืกรูปทรงทีคุ่ณต้องการจากตัวเลือกในแผงคุณสมบตัิ
3. ปรบัขนาดรูปทรงโดยการปรับขนาดวตัถบุนฉลาก ดทูี่ การปรบัขนาดวัตถุ
4. เปลีย่นเค้ารา่งของรูปทรงหรือเตมิสโีดยใชคุ้ณสมบัติ เคา้โครง

คุณสามารถคลกิสองครั้งทีรู่ปทรงเพือ่เพิม่รูปทรงไปยังฉลากได้ดว้ย
คณุสมบตัเิคา้โครง

สเีสน้

เตมิสี

ลกัษณะเสน้

ความกวา้งของเสน้

การหมนุของรูปทรงภายในวัตถุ ใชก้บัสามเหลี่ย
มมมุฉากและหนา้จั่วเทา่นัน้

การเพิ่มวัตถเุส้น
คุณสามารถเพิม่สีเ่หลีย่มจตัุรสั สีเ่หลีย่มผนืผา้ วงกลม หรอืวงรไีปยงัฉลากของคุณได้
วิธเีพิ่มวัตถรุปูทรง

1. เลอืก เสน้ จากรายการ เพิ่ม
วตัถเุสน้ใหมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัฉลากของคณุ

2. เลอืกมมุของเสน้ทีค่ณุตอ้งการจากตวัเลอืกในแผงคณุสมบัติ
3. ปรบัขนาดเสน้โดยการปรบัขนาดวัตถบุนฉลาก ดูที่ การปรบัขนาดวตัถุ
4. เปลีย่นสหีรือลกัษณะของเสน้โดยใชคุ้ณสมบตัิเค้าโครง

คุณสามารถคลกิสองครั้งทีต่วัเลอืกของเส้นเพือ่เพิม่เสน้ไปยงัฉลากไดด้้วย
คณุสมบตัเิคา้โครง

สเีสน้
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การออกแบบฉลาก

ลกัษณะเสน้

ความกว้างของเส้น

การหมนุของเส้นภายในวตัถุ ใชก้บัเสน้ทแยงมุมเทา่นั้
น

ใชก้บัฉลาก D1 เทา่นัน้ ตัง้ค่าขนาดพืน้ทีว่า่งระหวา่งข
อบของเส้นและขอบของวตัถุ

การเพิม่วตัถบุารโ์คด้
คุณสามารถสร้างฉลากทีป่ระกอบดว้ยบาร์โค้ดในรูปแบบหรือประเภทอืน่ๆ อีกมากมาย โด
ยสามารถเลอืกไดจ้ากประเภทบารโ์ค้ด Code 39 (เรียกอกีอย่างว่า "Code 3 of 9"), Code
128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, UCC/EAN 128, ITF-14, Codabar และ
PDF417

เอกสารประกอบฉบับนีถ้อืวา่คุณไดเ้ขา้ใจในความแตกตา่งระหว่างบารโ์ค้ดประเภ
ทตา่งๆ แลว้ และมกีารวางแผนนำบารโ์ค้ดไปใชใ้นองคก์รของคุณ หากตอ้งการเรี
ยนรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบับาร์โคด้ มีหนงัสอืสอนทีย่อดเยี่ยมมากมายพร้อมใหอ้า่นทางอ
อนไลน์

วิธเีพิ่มบารโ์คด้

1. เลอืก บารโ์คด้ จากรายการ เพิ่ม
วตัถบุาร์โคด้ใหมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัฉลากของคณุ โดยค่าเริ่มตน้ ประเภทบาร์โคด้คอื
Code 128 Auto

2. เลอืกประเภทบาร์โคด้และป้อนขอ้มลูในแผงคุณสมบตัิ
3. เลอืกวา่จะแสดงข้อความบารโ์ค้ดใหอ้ยูเ่หนือหรือใตบ้าร์โค้ดกไ็ด้
4. เปลีย่นขนาดของบารโ์คด้ในคุณสมบัติ เคา้โครง
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การเพิม่วัตถุการออกแบบ

คณุสมบตัริปูแบบและเคา้โครง

หากคุณเลอืกทีจ่ะแสดงขอ้ความบาร์โคด้ คณุสามารถ
จดัวางขอ้ความไว้เหนอืหรือใต้บาร์โคด้ได้ และคณุยงั
สามารถเลอืกแบบอกัษร ขนาด และลกัษณะของข้อคว
ามไดด้้วย

ขนาดวตัถบุาร์โคด้บนฉลาก

การจัดแนวของบาร์โค้ดในแนวนอนภายในวตัถุ

การหมนุของบาร์โคด้ภายในวตัถุ

ใชก้บัฉลาก D1 เทา่นัน้ ตัง้ค่าขนาดพืน้ทีว่า่งระหวา่งข
อบของบาร์โค้ดและขอบของวตัถุ

การเพิ ่ มว ั ตถุ คิ วอาร ์ โค้ ด
คุณสามารถเพิม่คิวอารโ์ค้ดไปยังฉลากของคุณได้โดยใชว้ตัถคุิวอาร์โคด้ โดยสามารถใช้
ขอ้ความ, หมายเลขโทรศพัท์, ทีอ่ยู่อเีมล, ขอ้ความ SMS, vCard หรอืข้อมลู URL ในควิอ
ารโ์ค้ดได้

เอกสารประกอบฉบับนีถ้อืวา่คุณไดเ้ขา้ใจในความแตกตา่งระหว่างคิวอาร์โคด้ประ
เภทต่างๆ แล้ว และมกีารวางแผนนำคิวอาร์โคด้ไปใชใ้นองค์กรของคณุ หากตอ้งก
ารเรียนรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัคิวอาร์โคด้ มีหนงัสอืสอนทีย่อดเยี่ยมมากมายพร้อมใหอ้า่
นทางออนไลน์

วิธเีพิ่มวัตถคุวิอารโ์คด้

1. เลอืก ควิอารโ์คด้ จากรายการ เพิ่ม
วตัถคุวิอาร์โค้ดใหมจ่ะถกูเพิม่ไปยงัฉลากของคุณ โดยค่าเริ่มตน้ วตัถจุะมวีงกลมทีเ่ติม
เตม็ขนาดของวตัถุ

2. เลอืกประเภทควิอาร์โค้ดและปอ้นข้อมลูในแผงคณุสมบัติ
3. เปลีย่นขนาดของคิวอาร์โคด้ในคุณสมบตัิ เคา้โครง
คณุสมบตัเิคา้โครง

ขนาดคิวอาร์โค้ด อตัโนมตัเิปน็ค่าเริ่มตน้

ใชก้บัฉลาก D1 เทา่นัน้ ตัง้ค่าขนาดพื้นทีว่า่งระหวา่ง
ขอบของรูปทรงและขอบของวัตถุ
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การออกแบบฉลาก

การเพิม่วตัถวุันที่และเวลา
คุณสามารถพมิพ์วนัทีแ่ละ/หรือเวลาปจัจุบนับนฉลากทีม่วีัตถวุนัทีแ่ละเวลาได้โดยอตัโนมั
ติ ซึง่วันทีแ่ละเวลาจะไดร้ับการอปัเดตอตัโนมตัิ
คุณสามารถเลอืกพมิพว์ันทีอ่ยา่งเดียว เวลาอยา่งเดียว หรือทัง้สองอยา่งได้ และเลอืกพมิพ์
ขอ้ความทีอ่ยูห่นา้และหลงัขอ้ความวนัที่และเวลาได้ คณุยังสามารถแกไ้ขรูปแบบทีใ่ชส้ำห
รับวันทีแ่ละเวลาได้ และควบคุมลกัษณะที่ปรากฏและตำแหนง่ของวนัที่และเวลาบนฉลากไ
ดด้้วย

เฉพาะข้อความที่อยูห่นา้และหลงัข้อมลูวันทีห่รือเวลาเทา่นัน้ทีส่ามารถแกไ้ขไดโ้ด
ยตรงบนฉลาก เมื่อตอ้งการเปลีย่นวนัทีห่รอืเวลา ใหใ้ชคุ้ณสมบัติ เมื่อตอ้งการลบวั
นทีแ่ละเวลาใหห้มด คุณตอ้งลบวัตถวุนัที่และเวลาทัง้วตัถุ

วิธเีพิ่มวัตถวุันที่และเวลา

1. เลอืก วนัทีแ่ละเวลา จากรายการ เพิม่
วตัถวุนัทีแ่ละเวลาใหมจ่ะถกูเพิ่มไปยงัฉลากของคณุ โดยค่าเริม่ตน้ วตัถปุระกอบดว้ยวั
นและวนัทีป่ัจจุบัน

2. เลอืกวตัถวุันทีแ่ละเวลาบนฉลาก
3. บนแผงคณุสมบัติ ใหป้รับตวัเลือกเพือ่แสดงวนัทีแ่ละเวลาในแบบทีคุ่ณตอ้งการ
4. สร้างรปูแบบข้อความในวตัถตุวันบัโดยการใชคุ้ณสมบัติ รปูแบบ และ เคา้โครง
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การเพิม่วัตถุการออกแบบ

คณุสมบตัริปูแบบและเคา้โครง
แบบอกัษรทีพ่ร้อมใชค้ือตระกลูแบบอกัษรทีต่ดิตัง้อยูใ่
นอปุกรณข์องคุณ

ขนาดแบบอกัษรในหนว่ยจดุ ปรับพอดีอตัโนมตัิจะปรั
บขนาดแบบอักษรใหพ้อดกีบัขนาดของวตัถฉุลากโดย
อตัโนมตัิ ปิด ปรบัพอดอีัตโนมัติ เพือ่ตัง้ค่าขนาดจุดทีเ่
จาะจง

ลักษณะแบบอกัษร ไดแ้ก่ ตัวหนา ตัวขดีเสน้ใต้ หรือตั
วเอยีง (หากมใีหใ้ชใ้นตระกลูแบบอกัษร)

การวางแนวของข้อความภายในวัตถุ

การจดัแนวในแนวนอนของขอ้ความภายในวตัถุ

การจดัแนวในแนวตัง้ของขอ้ความภายในวตัถุ

สขีองขอ้ความ

สพีื้นหลังของวัตถุ

การหมนุของข้อความภายในวตัถุ

ขอบรอบวตัถุ

ใชก้บัฉลาก D1 เท่านัน้ ตัง้คา่ขนาดพืน้ทีว่่างระหวา่ง
ขอบของรปูทรงและขอบของวตัถุ

การเพิม่วตัถตุัวนบั
วตัถตุวันบัจะนบัจำนวนชดุฉลากเปน็ลำดับโดยอตัโนมตัิ
คุณสามารถกำหนดขอ้ความทีต่้องการใหป้รากฏอยูห่นา้และหลังเลขตวันับได้ คณุยงัสาม
ารถระบุหมายเลขเริม่ตน้ การเพิม่ขึน้ที่จะใชส้ำหรบัการนบั (1, 2, 10 เป็นตน้) ค่าความกว้
างขัน้ตำ่ของตัวเลข และรวมทัง้เลขศนูย์นำหนา้ได้ดว้ย
เปลีย่นการตัง้คา่แบบอกัษรสำหรับตวัเลขและขอ้ความ และเปลีย่นการจดัแนวในแนวนอน
และแนวตัง้ของขอ้ความและตวัเลขโดยการใชค้ณุสมบัติ รปูแบบ และ เคา้โครง

เฉพาะข้อความที่อยูห่นา้และหลงัข้อมลูตัวนบัเทา่นัน้ทีส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยตรงบ
นฉลาก หากต้องการเปลี่ยนขอ้มลูตวันบั ใหใ้ชค้ณุสมบัติ หากต้องการลบขอ้มลูตั
วนบั คณุตอ้งลบวตัถตุัวนบัทัง้วตัถุ
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การออกแบบฉลาก

วิธเีพิ่มวัตถตุัวนับ

1. เลอืก ตวันบั จากรายการ เพิ่ม
2. เลอืกวตัถตุัวนบับนฉลาก
3. บนแผงคณุสมบัติ ใหป้้อน หมายเลขเริม่ต้น
4. ป้อน การเพิม่ขึ้น
5. หรือเลือก เพิ่มคำนำหนา้ และ/หรือ เพิม่คำตอ่ทา้ย และป้อนขอ้ความทีต่้องการ
6. หรือเลือก เพิ่มเลขศนูย์นำหนา้ และปอ้นจำนวนหลกั
7. สร้างรปูแบบข้อความในวตัถตุวันบัโดยการใชคุ้ณสมบัติ รปูแบบ และ เคา้โครง

การเลอืกรูปแบบจะนำไปใชก้บัฉลากทัง้หมดในลำดบัของคุณ

8. เมือ่คณุพรอ้มทีจ่ะพมิพช์ดุฉลาก ใหค้ลิก ถดัจาก พมิพ์ และปอ้นจำนวนฉลากทีคุ่
ณต้องการรวมอยูใ่นชดุ
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การเลือกวัตถุ

คณุสมบตัริปูแบบและเคา้โครง
แบบอกัษรทีพ่ร้อมใชค้ือตระกลูแบบอกัษรทีต่ดิตัง้อยูใ่
นอปุกรณข์องคุณ

ขนาดแบบอกัษรในหนว่ยจดุ ปรับพอดีอตัโนมตัิจะปรั
บขนาดแบบอักษรใหพ้อดกีบัขนาดของวตัถฉุลากโดย
อตัโนมตัิ ปิด ปรบัพอดอีัตโนมัติ เพือ่ตัง้ค่าขนาดจุดทีเ่
จาะจง

ลักษณะแบบอกัษร ไดแ้ก่ ตัวหนา ตัวขดีเสน้ใต้ หรือตั
วเอยีง (หากมใีหใ้ชใ้นตระกลูแบบอกัษร)

การวางแนวของข้อความภายในวัตถุ

การจดัแนวในแนวนอนของขอ้ความภายในวตัถุ

การจดัแนวในแนวตัง้ของขอ้ความภายในวตัถุ

สขีองขอ้ความ

สพีื้นหลังของวัตถุ

การหมนุของข้อความภายในวตัถุ

ขอบรอบวตัถุ

ใชก้บัฉลาก D1 เท่านัน้ ตัง้คา่ขนาดพืน้ทีว่่างระหวา่ง
ขอบของรปูทรงและขอบของวตัถุ

การเลอืกวัตถุ
คุณสามารถเลอืกวตัถบุนฉลากไดห้ลายวธิี
วิธเีลือกวตัถเุดียว

คลกิวตัถุ
วิธเีลือกหลายวัตถุ
1. เลอืกวตัถแุรก
2. ขณะทีก่ดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ ใหค้ลกิวัตถเุพิ่มเติม
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การออกแบบฉลาก

วิธเีลือกวตัถทุี่อาจอยูใ่ต้วัตถุอืน่
1. คลกิขวาทีว่ัตถใุดกไ็ด้ และคลกิ เลอืก
2. คลกิวตัถทุี่คณุต้องการเลอืกหนึง่รายการหรือมากกวา่ หรือทำเครื่องหมาย เลอืกทั้งห

มด เพือ่เลือกวตัถทุัง้หมดบนฉลาก

การทำงานกบัวัตถุ
คุณสามารถยา้ย ปรบัขนาด คัดลอก หรือลบวตัถบุนฉลากได้
วิธยี้ายวตัถุ

เลอืกวตัถแุละลากไปยงัตำแหนง่ใหมบ่นฉลาก
วิธปีรับขนาดวัตถุ

เลอืกวตัถแุละลากจุดยดึจุดใดจุดหนึง่เพือ่ปรบัขนาดในทศิทางใดกไ็ด้ ลากจุดยดึทีม่มุ
เพือ่ปรับขนาดความสงูและความกวา้งตามสดัสว่น

วิธคีดัลอกวัตถุ
1. คลกิขวาบนวตัถุ

เมนบูริบทจะแสดงขึน้
2. คลกิ คดัลอก

วตัถจุะถกูคัดลอกไปยงัคลปิบอร์ด คุณสามารถวางวตัถไุว้บนฉลากเดมิหรือบนฉลากใ
หมก่ไ็ด้

วิธลีบวัตถุ
1. คลกิขวาบนวตัถุ

เมนบูริบทจะแสดงขึน้
2. คลกิ ลบ

วตัถจุะถกูลบออก

การจัดแนววตัถุ
คุณสามารถจัดแนววตัถตุ่างๆ ในแนวนอน แนวตัง้ หรอืทั้งสองแนวไดอ้ย่างแม่นยำ วัตถจุะ
ไดร้ับการจดัแนวใหต้รงกนัโดยใชด้า้นทีอ่ยูใ่กลก้บัการจัดแนวที่คณุเลอืกมากทีส่ดุ ตวัอย่
างเชน่หากคณุเลือกวตัถขุอ้ความสามวตัถแุลว้คลกิจัดชดิซ้าย ดา้นซา้ยของวัตถจุะจดัแน
วกบัวตัถทุี่อยูด่า้นซา้ยสดุบนฉลาก
คุณสามารถจัดแนววตัถทุีเ่ลอืกไปยังตำแหนง่ทีส่มัพันธก์บัขอบฉลากไดด้้วย
วิธจีัดแนววตัถใุห้ตรงกนั
1. เลอืกวตัถทุี่คณุต้องการจัดแนว

2. คลกิ
3. เลอืกตวัเลอืกการจดัแนวในแนวนอนและแนวตั้งทีคุ่ณตอ้งการใช้
วตัถจุะไดร้ับการจัดแนวบนฉลากตามทีคุ่ณเลอืก
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การจัดเรียงวัตถุ

วิธจีัดแนววตัถภุายในฉลาก
1. เลอืกวตัถทุี่คณุต้องการจัดแนว

2. คลกิ
3. เลอืกตวัเลอืกการจดัแนวทีคุ่ณตอ้งการใช้
วตัถจุะไดร้ับการจัดแนวบนฉลากตามทีคุ่ณเลอืก

การจัดเรียงวตัถุ
คุณสามารถยา้ยวัตถไุปขา้งหนา้ ข้างหลัง ดา้นหนา้ หรือดา้นหลังของวัตถอุืน่ๆ บนฉลากไ
ด้
วิธจีัดเรยีงวัตถุ

1. เลอืกวตัถแุละคลกิ
2. เลอืกหนึง่ตวัเลอืกเพือ่ยา้ยวตัถทุีเ่ลือกไปขา้งหนา้หรือไปข้างหลังใหส้มัพันธก์บัวตัถอุื่

นๆ บนฉลาก
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การใชร้ายชือ่ผูต้ิดตอ่

การใชร้ายชือ่ผูต้ดิต่อ

DYMOConnect ซอฟต์แวร์มฟีเีจอร์รายชือ่ผูต้ดิต่อ ซึง่คลา้ยกนักบัสมดุทีอ่ยูใ่นซอฟตแ์ว
ร์ DYMO Label รายชือ่ผูต้ิดตอ่ DYMO Connect ชว่ยใหคุ้ณบันทกึทีอ่ยู่หรือข้อมลูอืน่ ๆ
ทีคุ่ณใชอ้ยูบ่อ่ย ๆ ได้ คุณสามารถสร้างรายชือ่ผูต้ดิตอ่ไดม้ากเทา่ทีคุ่ณตอ้งการ
คุณสามารถดำเนนิการดงัต่อไปนีไ้ด้:
n เพิม่ขอ้มลูจากรายชือ่ผูต้ิดตอ่ของคณุไปยงัวตัถทุีอ่ยูใ่นฉลากดว้ยการคลิกเมาส์
n สร้างรายชือ่ผูต้ดิตอ่ได้มากเทา่ทีคุ่ณตอ้งการ
n พมิพฉ์ลากโดยใชท้ี่อยูจ่ากรายชือ่ผูต้ดิตอ่ Outlook หรอื Google ของคุณ
n นำเข้ารายการทีอ่ยู่จากสมดุทีอ่ยูข่องซอฟต์แวร์ DYMO Label
n ค้นหาทีอ่ยู่ทีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการค้นหารายชือ่ผูต้ดิต่อ
n สลบัจากรายชือ่ผูต้ดิต่อหนึง่ไปยงัอกีรายชือ่หนึง่ได้งา่ย ๆ

การพิมพร์ายชือ่ผูต้ดิต่อ
คุณสามารถสร้างฉลากโดยใชร้ายชือ่ผูต้ิดตอ่หนึง่รายการหรือมากกวา่จากรายชือ่ผูต้ิดต่
อ DYMO Connect, รายชือ่ผูต้ิดตอ่ของ Google หรอืรายชือ่ผูต้ดิต่อของ Outlook ได้
การสรา้งฉลากจากรายชือ่ผูต้ิดต่อ
1. เลอืกวตัถทุี่อยูบ่นฉลากของคุณ
2. จากแผงควบคมุวตัถทุีอ่ยู่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีจ่ะใชจ้ากรายการแบบดึงลงใตจ้ดั

การรายชือ่ผูต้ิดต่อ
3. เลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีคุ่ณต้องการจะพมิพแ์ละคลิกเลอืกทั้งหมด
ระบบจะสร้างฉลากสำหรับรายชือ่ผูต้ดิตอ่แตล่ะรายการทีคุ่ณเลือก ปุม่พิมพ์จะแสดงว่ามฉี
ลากทีคุ่ณสร้างและทีจ่ะพมิพก์ีฉ่ลาก

การเพิม่รายชือ่ผูต้ิดตอ่
คุณสามารถเพิม่ทีอ่ยู่ไปยงัรายชือ่ผูต้ิดตอ่ DYMO รายบคุคลไดโ้ดยการแตะทีข่้อมลูหรือว
างขอ้มลูจากแหลง่ข้อมลูอืน่
การกรอกขอ้มลูไปยงัรายชือ่ผูต้ิดตอ่ของ DYMO
1. เลอืกจดัการรายชือ่ผู้ตดิต่อ
2. คลกิใหม่
3. กรอกหรอืวางข้อมลูสำหรับที่อยูใ่หมล่งในชอ่งข้อความ
4. คลกิเพิม่ไปยงัรายการ

ทีอ่ยูใ่หมจ่ะปรากฏในรายการโดยเรียงตามตัวอกัษร
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การเพิ่มรายชือ่ผู้ติดตอ่จากฉลาก

การเพิม่รายชือ่ผูต้ิดตอ่จากฉลาก
เมือ่คณุกรอกที่อยูบ่นฉลากในพืน้ทีแ่กไ้ข คุณสามารถเลอืกทีจ่ะบันทกึทีอ่ยู่ดงักลา่วในรปู
แบบรายชือ่ผูต้ดิต่อในรายชือ่ผูต้ดิต่อ DYMO Connect ได้
การเพิ่มที่อยู่จากฉลากไปยงัรายชื่อผูต้ิดต่อ
1. เลอืกวตัถทุี่อยูท่ีป่ระกอบไปด้วยทีอ่ยู่ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในรายชือ่ผูต้ดิตอ่
2. คลกิทีไ่อคอนทีอ่ยูม่มุขวาล่างของวตัถทุี่อยูแ่ละเลอืกรายชือ่ผูต้ดิต่อเพือ่เพิม่ทีอ่ยู่

ระบบจะบันทกึทีอ่ยูใ่นรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีเ่ลอืก

การแก้ไขรายชือ่ผูต้ิดตอ่
คุณสามารถแกไ้ขทีอ่ยู่ในรายชือ่ผูต้ดิต่อไดทุ้กเวลา

นอกจากการใช้ Address Fixer คุณจะไมส่ามารถดำเนนิการเปลีย่นแปลงรายชือ่
ผูต้ดิต่อของ Outlook หรือ Google จากภายใน DYMO Connect ได้ ดำเนนิการแ
กไ้ขรายชือ่ผูต้ิดตอ่เหลา่นีก้อ่นใชม้นัใน DYMO Connect

การแกไ้ขทีอ่ยูใ่นสมุดทีอ่ยู่
1. จากแผงควบคมุคณุสมบตัิวตัถทุี่อยูห่รอืเมนไูฟล์ ใหเ้ลือกจดัการรายชื่อผูต้ิดตอ่
2. ดบัเบิลคลกิทีท่ี่อยูแ่ละดำเนนิการเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีคุ่ณตอ้งการ
3. คลกิออกจากทีอ่ยู่เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลง

การแก้ไขทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิาใหถู้กต้อง
ดว้ยการใช้ DYMO Address Fixer คณุจะสามารถตรวจสอบที่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิาในราย
ชือ่ผูต้ดิต่อของคุณกบัฐานขอ้มลูของทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมริกาและเพิม่รหสัไปรษณยี์+4 เกา้ห
ลกัโดยอตัโนมัตไิด้

คุณสามารถใช้ Address Fixer เพือ่แกไ้ขที่อยูใ่นรายชือ่ผูต้ดิตอ่ของ Outlook หรื
อ Google จากภายใน DYMO Connect กอ่นทีจ่ะพมิพไ์ด้ แตจ่ะไมส่ามารถบันทกึ
การเปลีย่นแปลงกลับไปยัง Outlook หรือ Google ได้ การเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีเ่กดิ
ขึน้ใน DYMO Connect จะคงอยูช่ัว่คราวเทา่นัน้ ดำเนนิการแกไ้ขรายชือ่ผูต้ดิตอ่เ
หลา่นีก้อ่นใชม้ันใน DYMO Connect

การแกไ้ขทีอ่ยูเ่ดียวบนฉลาก
1. เลอืกวตัถทุี่อยูบ่นฉลากที่คณุตอ้งการแกไ้ข
2. จากแผงควบคมุคณุสมบตัิวตัถทุี่อยู่ คลิกทีแ่ก้ไขที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา
การแกไ้ขทีอ่ยูใ่นรายชื่อผูต้ิดตอ่ใหถ้กูตอ้ง
1. จากแผงควบคมุคณุสมบตัิวตัถทุี่อยูห่รอืเมนไูฟล์ ใหเ้ลือกจดัการรายชื่อผูต้ิดตอ่
2. เลอืกทีอ่ยูห่นึง่รายการหรือมากกวา่ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งจากรายชือ่ผูต้ดิตอ่
3. คลกิแก้ไขที่อยู่

ไอคอนจะปรากฏถดัจากทีอ่ยูท่ี่ไดร้ับการแกไ้ขแล้ว
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การใชร้ายชือ่ผูต้ิดตอ่

การลบรายชือ่ผูต้ิดต่อ
คุณสามารถลบรายชือ่ผูต้ดิตอ่หนึง่รายการหรือมากกวา่จากรายชือ่ผูต้ิดตอ่ได้ เมือ่คณุลบ
รายชือ่ผูต้ิดตอ่ รายชือ่ผูต้ดิตอ่ดังกลา่วจะถกูลบจากรายการถาวร
การลบรายชือ่ผู้ตดิต่อจากรายชือ่ผูต้ิดต่อ
1. จากแผงควบคมุคณุสมบตัิวตัถทุี่อยูห่รอืเมนไูฟล์ ใหเ้ลือกจดัการรายชื่อผูต้ิดตอ่
2. เลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีคุ่ณต้องการลบ
3. คลกิลบ

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้มา
4. คลกิลบอกีครั้ง

การสรา้งรายชือ่ผูต้ิดตอ่ใหม่
คุณสามารถสร้างรายชือ่ผูต้ิดตอ่หลายรายการเพือ่เกบ็ทีอ่ยูห่รือขอ้มูลอืน่ ๆ ได้ หากคณุตอ้
งการนำเขา้ทีอ่ยูห่รือขอ้มลูมายังรายชือ่ผูต้ดิตอ่ คณุตอ้งสร้างรายการทีคุ่ณตอ้งการนำเข้
าขอ้มลูกอ่น
การสรา้งรายชื่อผูต้ิดต่อใหม่
1. จากแผงควบคมุคณุสมบตัิวตัถทุี่อยูห่รอืเมนไูฟล์ ใหเ้ลือกจดัการรายชื่อผูต้ิดตอ่
2. จากรายชือ่ผูต้ดิต่อแบบดงึลง ใหเ้ลอืกสร้างรายการใหม่
3. กรอกชือ่สำหรับรายการใหม่
รายการวา่งใหม่จะปรากฏขึน้มา ตอนนีคุ้ณกส็ามารถเพิม่ข้อมลูโดยตรงหรือนำเขา้จากสมุ
ดทีอ่ยู่จาก DYMO Label ไดแ้ลว้

นำเขา้สมดุทีอ่ยู่จาก DYMO Label
คุณสามารถเปดิสมดุที่อยูท่ีคุ่ณสร้างกอ่นหนา้นีไ้ดใ้นซอฟตแ์วร์ DYMO Label
การเปดิสมดุทีอ่ยู่ DYMO Label
1. จากแผงควบคมุคณุสมบตัิวตัถทุี่อยูห่รอืเมนไูฟล์ ใหเ้ลือกจดัการรายชื่อผูต้ิดตอ่
2. จากรายชือ่ผูต้ดิต่อแบบดงึลง ใหเ้ลอืกนำเข้าจาก DYMO Label
3. นำทางไปยงัไฟลส์มดุทีอ่ยู่ DYMO Label ทีคุ่ณต้องการนำเข้าและคลิกเปดิ

ไฟลส์มดุทีอ่ยู่ DYMO Label อยูท่ี่โฟลเดอร์เอกสาร>DYMO Label>สมดุทีอ่ยูบ่นคอ
มพวิเตอร์ของคณุ

ระบบจะสร้างรายชือ่ผูต้ดิตอ่ DYMO Connect ใหมโ่ดยใชช้ือ่เดยีวกนักบัไฟลส์มดุทีอ่ยู่
DYMO Label

การสลบัรายชือ่ผู้ตดิต่อ
หากคณุสรา้งรายชือ่ผูต้ิดตอ่มากกวา่หนึง่รายการ คณุสามารถเลอืกรายการทีคุ่ณตอ้งการ
เพือ่สร้างฉลากได้
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การสลบัรายชือ่ผู้ตดิตอ่

การสลับรายชื่อผูต้ิดตอ่
จากแผงควบคมุวตัถทุีอ่ยู่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีจ่ะใชจ้ากรายการแบบดึงลงใตจ้ดั
การรายชือ่ผูต้ิดต่อ
รายชือ่ผูต้ิดตอ่ในรายการดงักล่าวตอนนีจ้ะพรอ้มใหบ้ริการกบัคุณเพือ่เลอืกฉลากขอ
งคุณ
จากหนา้จดัการรายชือ่ผู้ตดิต่อ ใหเ้ลอืกรายการเพือ่เปิดจากรายการแบบดงึลง
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การนำเข้าข้อมูล

การนำเขา้ขอ้มลู

เมือ่ตอ้งการพมิพช์ดุฉลากจากรายการที่อยูห่รอืไฟลข์้อมลูอืน่ๆ คุณสามารถนำเขา้ข้อมลู
แลว้กำหนดฟลิดข์้อมลูแต่ละฟลิด์ใหก้บัวตัถบุนฉลากได้ โดยคุณสามารถกำหนดข้อมลูให้
กบัวตัถขุอ้ความ ทีอ่ยู่ บาร์โค้ด หรือควิอาร์โค้ดประเภท URL ได้
สามารถนำเขา้ขอ้มลูจากรายชือ่ผูต้ดิตอ่ใน Microsoft Office หรอื Google ได้ คุณยงัสา
มารถนำเขา้ขอ้มลูจากสเปรดชตีหรือฐานข้อมลูไดด้ว้ยการสง่ออกข้อมลูไปที่ไฟล์ .csv
การนำเขา้ขอ้มลูประกอบด้วยหา้ขัน้ตอน:
1. สร้างเค้าโครงฉลากของคุณ ดทูี่ >การออกแบบฉลาก
2. เลอืกขอ้มลูทีจ่ะนำเขา้ ดทูี่ การนำเข้ารายชื่อผูต้ิดต่อ หรือ การนำเขา้ข้อมูลจากสเป

รดชตีหรอืฐานขอ้มลู
3. กำหนดฟลิด์ขอ้มลูใหก้บัวัตถบุนเค้าโครงฉลากของคุณ ดทูี่ การกำหนดฟิลดข์้อมูล
4. พมิพฉ์ลาก
5. บันทกึเค้าโครงเพือ่การนำเข้าครั้งตอ่ไป

การนำเขา้รายชือ่ผูต้ิดต่อ
คุณสามารถนำเข้ารายชือ่ผูต้ดิต่อจาก Microsoft Outlook หรือ Google ทัง้หมดหรือบาง
สว่นได้
วิธเีลือกรายชือ่ผูต้ิดตอ่

1. คลกิ นำเข้า
2. เลอืก รายชื่อผูต้ิดตอ่ใน Google หรอื รายชือ่ผูต้ดิต่อใน Outlook
3. ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคณุเมือ่ไดร้ับแจง้

รายการรายชือ่ผูต้ิดตอ่ของคณุจะแสดงพร้อมกบัรายชือ่ผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีเ่ลอืกไว้โดย
อตัโนมัติ

4. เลอืกรายชือ่ผูต้ิดตอ่ทีคุ่ณต้องการจะนำเขา้และคลิก นำเขา้
ขัน้ตอนตอ่ไปคือการกำหนดขอ้มูลรายชือ่ผูต้ิดตอ่ไปยังการออกแบบฉลากของคณุ ดูที่ กา
รกำหนดฟลิด์ขอ้มลู

การนำเขา้ขอ้มลูจากสเปรดชตีหรือฐานขอ้มลู
คุณสามารถนำเข้าข้อมลูจากสเปรดชตี Microsoft Excel หรือตารางฐานข้อมลู Microsoft
Access ได้ คณุยงัสามารถนำเขา้ข้อมลูที่บนัทกึไวก้อ่นหนา้นีเ้ป็นไฟล์ .csv (comma
separated value) หรอืไฟล์ Universal Data Link (UDL) ไดด้ว้ย ดทูีเ่อกสารประกอบโป
รแกรมสเปรดชตีหรือฐานข้อมลูของคณุสำหรับคำแนะนำเกีย่วกบัวธิกีารสง่ออกขอ้มลู ดทูี่
เอกสารประกอบของ Microsoft เกีย่วกบั Universal Data Link (*.UDL) สำหรบัขอ้มูลเพิ่
มเตมิ
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การกำหนดฟลิดข์้อมูล

วิธนีำเขา้ข้อมลูจากไฟล์ข้อมูล

1. คลกิ นำเข้า
2. คลกิ เรยีกดู
3. เลอืกไฟล์ .csv บนอปุกรณข์องคณุ และคลกิ เปดิ

ขอ้มูลจะแสดงขึ้นพร้อมกบัฟิลดข์อ้มูลทัง้หมดทีเ่ลือกไว้โดยอตัโนมตัิ
4. เลอืกฟลิด์ขอ้มลูที่คณุต้องการจะนำเข้า และคลิก นำเขา้
ขัน้ตอนตอ่ไปคือการกำหนดฟลิด์ขอ้มลูใหก้บัการออกแบบฉลากของคณุ ดูที่ การกำหนด
ฟลิด์ขอ้มลู

การกำหนดฟลิดข์อ้มลู
คุณกำหนดฟลิดจ์ากขอ้มลูที่นำเขา้ใหก้บัวตัถบุนฉลากได้ โดยการเลือกฟลิดท์ีคุ่ณต้องกา
รใชจ้ากฟลิดท์ัง้หมดในต้นทางขอ้มลูของคุณ
คุณสามารถวางตำแหนง่ข้อมลูกอ่นหรือหลงัข้อความอืน่ทีอ่ยู่บนฉลากอยู่แลว้ได้ คุณยงัส
ามารถกำหนดฟลิด์ไดม้ากกว่าหนึง่ฟลิดไ์ปยงัวัตถเุดียวกนั และเพิม่ขอ้ความ เวน้วรรค แล
ะเครื่องหมายวรรคตอนอืน่ๆ ได้ดว้ย ตัวอยา่งเชน่ เลอืกฟลิด์ชือ่เพือ่วางไวบ้นวตัถขุ้อความ
ใสเ่ว้นวรรค แลว้เลอืกฟิลดน์ามสกลุไปวางไวห้ลังเว้นวรรค ทกุขอ้ความทีคุ่ณวางบนฉลาก
นอกเหนอืจากฟลิด์แลว้จะปรากฏบนทกุฉลาก
หากตอ้งการดูขอ้มลูที่คณุเลอืก ใหเ้ลอืกดูข้อมูล คุณไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใดๆ ใน
ตารางข้อมลูได้ การเปลี่ยนแปลงข้อมลูตอ้งทำในไฟล์ตน้ฉบับ และนำเขา้ขอ้มูลอกีครั้ง
วิธกีำหนดฟิลด์ข้อมูล
1. เลอืกวตัถขุ้อความ ทีอ่ยู่ บาร์โคด้ หรือคิวอารโ์ค้ดของ URL บนฉลาก

ไอคอน จะปรากฏใกลก้บัวตัถุ

2. คลกิ เพือ่แสดงรายการฟลิด์ หากยงัไมไ่ดแ้สดงขึน้มา
3. เลอืกฟลิด์แรกเพือ่ใหป้รากฏทีต่ำแหนง่เคอรเ์ซอร์
4. ป้อนขอ้ความทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏบนทกุๆ ฉลาก หรอืจะไมป่้อนกไ็ด้
5. เลอืกฟลิด์เพิม่เตมิเพือ่ใหป้รากฏในวตัถเุดยีวกนั
6. ลากฟลิด์เพือ่ยา้ยตำแหนง่ฟิลดภ์ายในวตัถุ
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เกี่ยวกบัเครื่องพมิพฉ์ลาก

เกี่ยวกับเครือ่งพมิพฉ์ลาก

DYMOConnect ซอฟต์แวร์สนบัสนนุเครื่องพมิพฉ์ลากสองประเภท: เครื่องพมิพ์
LabelWriter DYMO และเครื่องพมิพเ์ทป D1 LabelManager DYMO รองรับรุน่เฉพาะต่
อไปนี้:
เครือ่งพมิพ์ LabelWriter เครือ่งพมิพ์ LabelManager

LabelWriter 550
LabelWriter 550 Turbo
LabelWriter 5XL
LabelWriter Wireless
LabelWriter 450/450 Turbo
LabelWriter 450 Twin Turbo
LabelWriter 4XL
LabelWriter 450 Duo

MobileLabeler
LabelManager 420P
LabelManager 280
LabelManager PnP

หากคณุยังไมไ่ดต้ิดตัง้เครื่องพมิพฉ์ลาก เครือ่งพิมพฉ์ลากเสมอืน ซึง่หมายถงึเครือ่งพมิพ์

ฉลาก D1 หรือเครื่องพิมพ์ LabelWriter คณุสามารถออกแบบและบนัทึก
ฉลากโดยทีไ่ม่ตอ้งมเีครื่องพมิพ์ประเภทนัน้ติดตัง้อยู่ เมือ่คุณตดิตัง้เครื่องพมิพ์ฉลากประเภ
ทใดประเภทหนึง่แลว้ เครือ่งพิมพเ์สมอืนจะไมป่รากฏอกี

คุณจะตอ้งเชือ่มตอ่และตอ้งเลอืกเครื่องพมิพฉ์ลากจริงกอ่นทีคุ่ณจะสามารถพมิพฉ์
ลากใดๆ ที่ออกแบบไวข้ณะทีเ่ลือกเครื่องพมิพเ์สมอืนได้

เครื่องพมิพห์ลายเครือ่งมคีณุสมบัตพิเิศษทีส่ามารถเข้าถงึไดภ้ายในซอฟต์แวร์ ดทูีห่วัข้อต่
อไปนีส้ำหรับข้อมลูเพิม่เตมิ
n คณุสมบตัขิั้นสูงของ LabelWriter Wireless
n คณุสมบตัขิอง MobileLabeler
n คณุสมบตัขิอง LabelWriter 450 Twin Turbo

ไมพ่บเครื่องพิมพข์องคณุใชไ่หม
ในหลายๆ ครั้ง ปญัหาทีคุ่ณพบขณะพยายามเชือ่มต่อกบัเครื่องพมิพส์ามารถแกไ้ขไดง้า่ย
ดายมาก
ตรวจสอบขอ้ตอ่ไปนี้:
เครือ่งพมิพท์ี่เชือ่มต่อกบั USB
n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดต้ิดตัง้ซอฟต์แวร์กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่เครื่องพมิพเ์ขา้กบัคอม

พวิเตอร์โดยใชส้าย USB ทีใ่หม้า ซึง่จะทำใหส้ามารถติดตัง้ไดรเวอร์ของเครื่องพมิพ์
ทีถ่กูตอ้งไดต้ั้งแตค่รั้งแรกทีค่ณุเชือ่มต่อเครื่องพมิพ์
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ไม่พบเครื่องพมิพข์องคณุใช่ไหม

เครือ่งพมิพท์ี่เชือ่มต่อ LAN
n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุติดตัง้ซอฟตแ์วร์บนคอมพวิเตอร์แตล่ะเครือ่งที่จะพมิพไ์ปยงัเ

ครือ่งพิมพ์ LabelWriter จากนัน้เพิม่เครือ่งพมิพไ์ปที่ DYMO Connect สำหรับเดสกท์็
อป จาก เพิม่เครื่องพิมพ์เครอืข่ายในเมนู ไฟล์

n สำหรบัสถานทีท่ีใ่ชท้ัง้อเีทอร์เนต็และเครือขา่ยไร้สาย ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เราเตอร์ไ
ดร้ับการตัง้ค่าใหส้ง่ต่อการรับส่งขอ้มลูระหว่างเครือข่ายแบบใชส้ายและไร้สาย

เครือ่งพมิพ์ LabelWriter Wireless
n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ปดิอยู่
n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร์ของคณุเปิดอยูแ่ละเครือขา่ยไร้สายทำงานได้
n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพเ์ชือ่มตอ่กบัเครือขา่ยไร้สายเดยีวกนักบัคอมพวิเตอร์

หรืออปุกรณข์องคณุ
n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพไ์มไ่ด้เชือ่มต่อกบัเครือข่ายไร้สายสำหรับผูเ้ยีย่มชมห

รือสาธารณะ เนือ่งจากเครือขา่ยประเภทเหลา่นีม้ขี้อจำกดัเพิม่เตมิทีท่ำใหม้ปีญัหาได้
n ยา้ยเครื่องพมิพไ์ปใกลเ้ราเตอร์ไรส้ายของคณุใหม้ากขึน้ เนือ่งจากเครื่องพมิพ์จะทำง

านไดด้ีทีส่ดุเมือ่ไมม่สีิง่กดีขวางระหวา่งเครื่องพมิพก์บัเราเตอรข์องคณุ ยิ่งเครื่องพมิพ์
อยูใ่กลเ้ราเตอร์มากเทา่ไหร่กย็ิง่ดีมากขึ้นเท่านัน้

n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟร์วอลลห์รือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยใดๆ บนคอมพวิเต
อร์ของคุณไมไ่ด้ปดิกัน้การสือ่สารระหว่างเครือ่งพิมพก์บัคอมพวิเตอร์ของคณุ

n ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครือขา่ยสว่นตัวเสมอืน (VPN)
สำหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาสำหรับเครือ่งพมิพ์ LabelWriter Wireless โปรดดู
คู่มอืการใชง้านฉบับสมบูรณ์ เลอืก คูม่ือการใช้งาน>LabelWriter Wireless จากเมนู วธิี
ใช้
สำหรบัวธิีใชก้ารกำหนดคา่ ใหด้วูิดโีอทีจ่ะแนะนำคุณเรื่อง การตัง้คา่เครือ่งพิมพ์
LabelWriter Wireless บนเครอืข่ายของคณุ
เครือ่งพมิพ์ MobileLabeler Bluetooth®
ปัญหาการเชือ่มตอ่หลายประการสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการตดัการเชือ่มตอ่อ
ะแดปเตอร์แปลงไฟ และถอดแบตเตอรี่แล้วใส่กลบัเขา้ไปใหม่
เพือ่ความปลอดภยั สายเคเบิลทัง้หมดตอ้งถกูตดัการเชือ่มตอ่เมื่อจดัการแบตเตอรี่ LiPO
ทบทวนข้อตอ่ไปนีส้ำหรับปัญหาการเชือ่มตอ่ MobileLabeler:
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ปญัหา วธิกีารแกไ้ข
สถานะเครื่องทำฉลาก คอื ตัดการเชือ่ม
ต่อแลว้ หรือไม่ปรากฏในรายการเครือ่ง
พมิพ์

n ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าไฟเปิด-ปดิเครือ่งท
ำฉลากเปดิอยู่

n ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าเครื่องทำฉลากจับ
คูอ่ยูใ่นการตั้งคา่อปุกรณ์ของคุณ

n ออกจาก DYMO Connect และเริ่มต้นแ
อปพลิเคชนัใหม่

เครื่องทำฉลากทีจ่ับคู่จะไมเ่ชือ่มต่อในก
ารตั้งคา่บลทูธูของอปุกรณ์ของฉนั

n ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าไฟเปิด-ปดิเครือ่งท
ำฉลากเปดิอยู่

n ยกเลิกการจับคู่เครื่องทำฉลากจากอปุก
รณ์ของคุณ แลว้จับคูอ่กีครั้ง

สำหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาสำหรับเครือ่งพมิพ์ MobileLabeler โปรดดคููม่ือกา
รใชง้านฉบับสมบรูณ์ เลอืก คูม่อืการใชง้าน>MobileLabeler จากเมนู วธิใีช้
ถา้คณุต้องการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ โปรดไปทีส่ว่นสนบัสนนุของเวบ็ไซต์ DYMO ที่
http://support.dymo.com

เครือ่งพมิพ์ LabelWriter Wireless
เมือ่เครื่องพมิพฉ์ลาก LabelWriter Wireless DYMO เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรค์ุณผา่น
USB คณุสามารถเปลีย่นโหมดของคลืน่วิทยไุรส้ายของเครื่องพมิพไ์ด้
วิธเีปลี่ยนโหมดไรส้าย
1. เลอืกเครื่องพมิพ์ LabelWriter Wireless
2. คลกิ สถานะเครื่องพิมพ์

หนา้สถานะเครื่องพมิพ์ LabelWriter Wireless จะปรากฏขึน้
3. เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกการเชือ่มตอ่ไร้สายตอ่ไปนี้:

n ไคลเอนต์ – เปดิโหมดไคลเอนต์เพือ่ใหค้ณุสามารถกำหนดคา่เครื่องพมิพส์ำหรับเ
ครอืข่ายไร้สายของคุณได้

ดทูีคู่่มอืการใชง้าน LabelWriter Wireless สำหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการกำหนดค่าเครื่อ
งพมิพบ์นเครือขา่ยคุณ
n เปดิจดุเชือ่มต่อ – เปิดจุดเชือ่มตอ่ของเครือ่งพิมพข์องคุณเพือ่เชือ่มตอ่โดยตรง
ถา้ไมเ่ลอืกทัง้สองโหมด โหมดไร้สายจะปดิ

4. ปิดหนา้นี้

การเพิม่เครื่องพิมพบ์นเครือขา่ย
เมือ่ตอ้งการใชเ้ครื่องพมิพฉ์ลากไร้สาย DYMO ผา่นการเชือ่มตอ่เครอืข่ายไร้สาย คณุจะ
ตอ้งเพิม่เครื่องพมิพก์อ่นทีเ่ครื่องจะแสดงในรายการเครื่องพมิพ์
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วิธเีพิ่มเครือ่งพิมพ์ไรส้าย
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครื่องพมิพไ์ดร้ับการกำหนดค่าบนเครือข่ายไร้สายของคุณแลว้
2. เลอืก เพิม่เครือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย จากเมนู ไฟล์

หนา้เพิม่เครือ่งพิมพบ์นเครอืข่ายจะปรากฏขึน้
3. ทำตามคำแนะนำเพือ่เพิม่เครื่องพมิพไ์ปยงัซอฟตแ์วร์
หากคณุมีปญัหาในการเพิม่เครื่องพมิพไ์ปยังคอมพวิเตอร์ โปรดตดิตอ่ผูด้แูลเครือขา่ยของ
คุณ

เครือ่งทำฉลาก MobileLabeler
เมือ่เครื่องทำฉลาก MobileLabeler DYMO เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์คณุผา่นทาง USB คุ
ณสามารถเปลีย่นตัวเลอืกการค้นหาสำหรับการเชือ่มตอ่เครื่องทำฉลากไดโ้ดยใชเ้ทคโนโ
ลยีไร้สาย Bluetooth®
วิธตีั้งคา่โหมดการคน้หา
1. เลอืกเครื่องทำฉลาก MobileLabeler DYMO จากรายการเครื่องพมิพ์
2. คลกิ สถานะเครื่องพิมพ์

หนา้สถานะเครื่องพมิพ์ MobileLabeler จะปรากฏขึน้
3. เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกการค้นหาตอ่ไปนี้:

l ทั่วไป – ค้นหาไดเ้สมอ (คา่เริ่มต้น)
l จำกดั – ค้นหาไดใ้นเวลา 2 นาที
l ปดิ – ไมส่ามารถค้นหาได้

4. ปิดหนา้นี้

เครือ่งพมิพ์ LabelWriter 450 Twin Turbo
เครื่องพมิพ์ LabelWriter 450 Twin Turbo เป็นเครื่องพมิพฉ์ลากสองม้วนในเครือ่งเดยีว
ทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถใสฉ่ลากสองประเภทได้ และพร้อมสำหรับการพมิพ์
เมือ่คณุตดิตั้งเครื่องพมิพ์ LabelWriter Twin Turbo บนคอมพวิเตอร์ของคุณแลว้ ม้วนฉล
ากแตล่ะมว้นจะแสดงในรายการเครื่องพมิพ์ในฐานะเครือ่งพิมพแ์ยกกนั ตวัอยา่งเชน่:

เมือ่สัง่พมิพไ์ปยงัเครื่องพมิพ์ LabelWriter Twin Turbo คุณต้องเลือกเครื่องพมิพท์ีม่มี้วน
ฉลากทีคุ่ณตอ้งการจะพมิพ์
การใช้มว้นฉลากทัง้สองม้วน
เครื่องพมิพ์ LabelWriter Twin Turbo สามารถสลบัจากมว้นฉลากหนึง่ไปเปน็อกีมว้นหนึง่
ไดโ้ดยอตัโนมตัิ เมือ่คุณตอ้งการพมิพฉ์ลากมากกวา่ทีเ่หลืออยูใ่นม้วน ตวัอย่างเชน่ ถา้คุณ
กำลงัพมิพร์ายชือ่สง่อเีมลทีม่ี 255 ที่อยู่ และม้วนฉลากทีเ่หลอืมแีค่ประมาณ 100 ฉลาก คุ
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ณสามารถเลอืกใชไ้ดท้ัง้สองม้วน และเมือ่เครื่องพมิพ์ไมม่ีฉลากเหลอือยู่ในมว้นซา้ยแลว้
ฉลากจะเริ่มพมิพท์ีม่ว้นขวาโดยอตัโนมตัจินกระทัง่ฉลากทัง้หมดถกูพมิพ์
ในการใชต้ัวเลอืกนี้ คณุตอ้งใสฉ่ลากประเภทเดยีวกนัไว้ในเครื่องพมิพแ์ตล่ะดา้น
เมื่อต้องการใชท้ั้งสองม้วน
1. ใหใ้สฉ่ลากประเภทเดียวกนัไวใ้นเครื่องพมิพแ์ต่ละดา้น
2. เมือ่เลือกหนึง่ในเครือ่งพมิพ์ Twin Turbo ในรายการเครื่องพมิพแ์ล้ว ใหค้ลกิ สถานะเ

ครือ่งพมิพ์
3. เลอืกชอ่งทำเครื่องหมาย ใช้ทัง้สองม้วน ในพืน้ที่การพมิพ์
เมือ่คณุเลือกชอ่งทำเครือ่งหมาย ใชท้ัง้สองมว้น รปูภาพเครื่องพมิพท์ีเ่ลือกจะเปลีย่นเพือ่แ
สดงวา่เครือ่งพิมพท์ัง้สองด้านจะถกูใช้

การปรบัคณุภาพการพมิพ์
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา่คุณภาพการพมิพท์ีใ่ชเ้มือ่สัง่พมิพฉ์ลากไปยงัเครื่องพมิพ์
LabelWriter ได้ การตัง้ค่านีม้คีวามสำคัญเมือ่พมิพบ์าร์โค้ดและรปูภาพบางรปู การตัง้ค่าคุ
ณภาพการพมิพส์ามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่พมิพฉ์ลากหนึง่ใบ หรือคุณสามารถเปลี่ยนกา
รตัง้ค่าเริ่มตน้สำหรับคุณภาพการพมิพไ์ดจ้ากหนา้ การตั้งคา่ และการตั้งคา่คณุภาพนัน้จะ
มผีลทุกครั้งทีคุ่ณสัง่พมิพไ์ปยงัเครื่องพมิพ์ LabelWriter
เมื่อต้องการเลอืกคณุภาพการพิมพ์

1. เมือ่คณุพรอ้มทีจ่ะสัง่พมิพฉ์ลากไปยังเครื่องพมิพ์ LabelWriter แลว้ ใหค้ลิก ถดัจ
ากปุม่ พิมพ์

2. เลอืกการตั้งคา่ คณุภาพการพมิพอ์ย่างใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้:
l ข้อความ - เพือ่ใชก้ารตัง้คา่การพมิพเ์ริ่มตน้ที่ใชส้ำหรับฉลากสว่นใหญ่
l บารโ์คด้และกราฟิก - เพือ่ปรับคณุภาพการพมิพ์ทีเ่หมาะทีสุ่ดสำหรบับาร์โค้ดและ
รูปภาพ

l อตัโนมัติ - เพือ่กำหนดคุณภาพการพมิพต์ามเนือ้หาของฉลากโดยอตัโนมตัิ
3. คลกิ พมิพ์

34



ม้วนฉลาก LW

เกีย่วกับฉลาก

เครื่องพมิพฉ์ลาก DYMO ทัง้หมดทีเ่ขา้กนัไดก้บัซอฟตแ์วร์ DYMO Connect ใชม้ว้นฉลา
ก DYMO LW LabelWriter ของแท้ หรอืเทปฉลาก DYMOD1 ของแท้
วสัดุชนดิเดยีวที่คณุต้องใชส้ำหรับเครือ่งพมิพข์องคุณคือฉลาก เราขอแนะนำใหคุ้ณใชเ้ฉ
พาะฉลาก DYMO ของแท้ สามารถดูขอ้มลูเกีย่วกบัฉลากไดท้ี่ www.dymo.com

การรับประกนัของ DYMO ไมค่รอบคลมุถงึความผดิปกตหิรือความเสยีหายทีอ่าจเ
กดิจากการใชฉ้ลากอืน่ที่ไมใ่ช่ ฉลาก DYMO ของแท้ เนือ่งจากครือ่งพมิพฉ์ลาก
DYMO ใชเ้ทคโนโลยีการพมิพด์้วยความรอ้น คุณจึงตอ้งใชฉ้ลากทีอ่อกแบบและ
ผลติมาเปน็พิเศษ สารเคลือบกนัความร้อนทีใ่ชก้บัฉลากอืน่ทีไ่มใ่ช่ ฉลาก DYMO
ของแท้ อาจไม่สามารถใชร้ว่มกนัได้ และอาจใหก้ารพมิพท์ีไ่ม่นา่พอใจ หรือทำให้
เครื่องพมิพท์ำงานผดิปกติ

ม้วนฉลาก LW
ฉลาก LabelWriter มีใหเ้ลอืกหลายแบบทั้งวสัดุ สี รูปรา่ง และขนาด รวมถงึทีอ่ยู่ การจดัส่
ง และฉลากชือ่โฟลเดอร์ไฟล์
เครื่องพมิพ์ LabelWriter 550 ซรีีส์ ใชง้านได้กบัฉลาก DYMO LW ของแท้เทา่นัน้ ฉลาก
LW ของแท้ DYMO รองรับ Automatic Label Recognition™ ซึง่ชว่ยให้
ซอฟตแ์วร์ DYMO เพือ่รับข้อมลูเกีย่วกบัฉลาก เชน่ ฉลากขนาดใด
ในเครื่องพมิพข์องคุณและจำนวนฉลากทีเ่หลืออยูบ่นม้วน
ตลบัฉลาก D1
ตลับฉลาก D1 DYMO พรอ้มใหใ้ชง้านในสว่นของสี วสัดุ และความกวา้งทีห่ลากหลาย
เครื่องทำฉลาก LabelManager และ MobileLabeler ใชต้ลบัฉลาก D1 DYMO
LabelWriter 450 Duo ใชท้ั้งมว้นฉลาก LabelWriter และตลบัฉลาก D1

มว้นฉลาก LW
เครื่องพมิพ์ LabelWriter DYMO ใชเ้ทคโนโลยกีารพมิพด์ว้ยความรอ้นโดยตรงขั้นสงูใน
การพมิพบ์นฉลากไวตอ่ความร้อนทีผ่า่นการปรบัสภาพแบบพเิศษ ซึง่หมายความวา่คณุจะ
ไมต่อ้งเปลี่ยนหมกึพมิพ์ ตลบัหมึก หรือผา้หมึกเพือ่พมิพฉ์ลาก
การพมิพด์ว้ยความร้อนโดยตรงทำงานโดยการถา่ยเทความรอ้นจากหวัพมิพแ์บบใชค้วาม
ร้อนไปยงัฉลากทีผ่า่นการปรับสภาพแบบพเิศษ หวัพิมพแ์บบใชค้วามร้อนประกอบด้วยแถ
วของสว่นประกอบในการทำความรอ้นขนาดเล็กมาก ซึง่กดอยูบ่นฉลากทีผ่า่นการปรับสภ
าพ เมือ่ส่วนประกอบในการทำความร้อนสมัผสักบัฉลากทีผ่า่นการปรับสภาพแบบพเิศษ ป
ฏิกริิยาความร้อนจะทำใหจ้ดุๆ นัน้บนฉลากกลายเปน็สดีำ
วสัดุชนดิเดยีวที่คณุต้องใชส้ำหรับเเครื่องพมิพฉ์ลาก DYMO คือฉลาก เราขอแนะนำใหคุ้
ณใชเ้ฉพาะฉลากยีห่อ้ DYMO เทา่นัน้
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เกี่ยวกบัฉลาก

ฉลากของคุณจะอยูไ่ดน้านเท่าใดนัน้ขึน้อยูก่บัวิธทีีคุ่ณใชง้านฉลาก ฉลากแบบใชค้วามร้
อน LabelWriter ไวต่อการเลอืนหายในลักษณะตอ่ไปนี้:
n การสัมผสักบัแสงแดดหรือแสงฟลอูอเรสเซนต์โดยตรงเป็นเวลานานตดิตอ่กนั
n การสัมผสักบัความร้อนทีส่งูมากเปน็เวลานานตดิต่อกนั
n การสัมผสักบัพลาสตไิซเซอร์ (ตวัอยา่งเชน่ ฉลากทีว่างบนสนัหว่งพลาสติก)
ในบรรจภุัณฑ์เดิม อายกุารเกบ็รักษาสำหรับฉลาก LabelWriter คอื 18 เดอืน เมือ่ใชฉ้ลา
กในการใชง้านระยะสั้น (ซองจดหมาย บรรจุภณัฑ์ และอืน่ๆ) การเลอืนหายไม่ใชป่ัญหา เ
มือ่ใชฉ้ลากในการตดิป้ายไฟล์ในตูเ้อกสาร การเลือนหายจะเกดิขึ้นอยา่งชา้มากๆ ตลอดช่
วงเวลาหลายปี ฉลากทีต่ดิอยู่ทีข่อบของโนต้บุค๊ ซึง่ตอ่มามกีารนำไปวางบนชัน้ทีส่มัผสัถกู
แสงแดดจะแสดงสญัญาณของการเลอืนหายภายในชว่งไมก่ีเ่ดอืน
เพือ่ยดือายขุองฉลากเมือ่ไมไ่ด้ใชง้าน ใหเ้กบ็ฉลากไวใ้นทีเ่ยน็และแหง้ และเกบ็ไวใ้นถงุด
ำทีบ่รรจุฉลากไวต้ั้งแตแ่รก

การรับประกนัของ DYMO ไมค่รอบคลมุถงึความผดิปกตหิรือความเสยีหายทีอ่าจเ
กดิจากการใชฉ้ลากอืน่ที่ไมใ่ช่ ฉลาก DYMO ของแท้ เนือ่งจากครือ่งพมิพฉ์ลาก
DYMO ใชเ้ทคโนโลยีการพมิพด์้วยความรอ้น คุณจึงตอ้งใชฉ้ลากทีอ่อกแบบและ
ผลติมาเปน็พิเศษ สารเคลือบกนัความร้อนทีใ่ชก้บัฉลากอืน่ทีไ่มใ่ช่ ฉลาก DYMO
ของแท้ อาจไม่สามารถใชร้ว่มกนัได้ และอาจใหก้ารพมิพท์ีไ่ม่นา่พอใจ หรือทำให้
เครื่องพมิพท์ำงานผดิปกติ

ตลบัฉลาก D1
เครื่องทำฉลาก MobileLabeler, LabelWriter 450 Duo และ LabelManager ใชต้ลับฉล
าก D1 DYMO
ตลับฉลาก D1 มาพรอ้มกบัสแีละวสัดุทีห่ลากหลาย และมีจำหนา่ยในความกวา้งตอ่ไปนี้:
n 1/4 นิว้ (6 มม.)
n 3/8 นิว้ (9 มม.)
n 1/2 นิว้ (12 มม.)
n 3/4 นิว้ (19 มม.)
n 1 นิว้ (24 มม.)
ความกวา้งสงูสดุที่คณุสามารถใชไ้ดข้ึน้อยู่กบัเครื่องพมิพฉ์ลากของคุณ ดทูีคู่่มอืการใชง้า
นทีม่าพร้อมกบัเครื่องพมิพข์องคณุสำหรับความกวา้งของฉลากที่คณุสามารถใชไ้ด้
ไปทีเ่วบ็ไซต์ DYMO ที่ www.dymo.com สำหรบัรายการตลับฉลากทัง้หมด และชือ่ตัวแ
ทนจำหน่ายที่จำหนา่ยในพืน้ที่ของคุณ
วสัดุชนดิเดยีวที่คณุต้องใชส้ำหรับเเครื่องพมิพข์องคณุคอืฉลาก
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การซื้อฉลาก

การรับประกนัของ DYMO ไมค่รอบคลมุถงึความผดิปกตหิรือความเสยีหายทีอ่าจเ
กดิจากการใชฉ้ลากอืน่ที่ไมใ่ช่ ฉลาก DYMO ของแท้ เนือ่งจากครือ่งพมิพฉ์ลาก
DYMO ใชเ้ทคโนโลยีการพมิพด์้วยความรอ้น คุณจึงตอ้งใชฉ้ลากทีอ่อกแบบและ
ผลติมาเปน็พิเศษ สารเคลือบกนัความร้อนทีใ่ชก้บัฉลากอืน่ทีไ่มใ่ช่ ฉลาก DYMO
ของแท้ อาจไม่สามารถใชร้ว่มกนัได้ และอาจใหก้ารพมิพท์ีไ่ม่นา่พอใจ หรือทำให้
เครื่องพมิพท์ำงานผดิปกติ

การซือ้ฉลาก
DYMO เสนอฉลาก DYMO ของแทเ้ครื่องพมิพ์ LabelWriter หลากหลายครบ รวมถงึฉลา
กทีเ่หมาะสำหรับการจ่าหนา้ซอง การจัดสง่บรรจภุัณฑ์ การตัง้ชือ่โฟลเดอรไ์ฟล์ การติดฉ
ลากสือ่ทกุประเภท การพมิพฉ์ลากชือ่ปา้ย และอืน่ ๆ อกีมากมาย สามารถดรูายการทั้งหมด
ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ DYMO: www.dymo.com
หากตอ้งการหาขอ้มลูเพิม่เติมเกีย่วกบัฉลาก

คลกิ ฉลาก
การรับประกนัของ DYMO ไมค่รอบคลมุถงึความผดิปกตหิรือความเสยีหายทีอ่าจเ
กดิจากการใชฉ้ลากอืน่ที่ไมใ่ช่ ฉลาก DYMO ของแท้ เนือ่งจากครือ่งพมิพฉ์ลาก
DYMO ใชเ้ทคโนโลยีการพมิพด์้วยความรอ้น คุณจึงตอ้งใชฉ้ลากทีอ่อกแบบและ
ผลติมาเปน็พิเศษ สารเคลือบกนัความร้อนทีใ่ชก้บัฉลากอืน่ทีไ่มใ่ช่ ฉลาก DYMO
ของแท้ อาจไม่สามารถใชร้ว่มกนัได้ และอาจใหก้ารพมิพท์ีไ่ม่นา่พอใจ หรือทำให้
เครื่องพมิพท์ำงานผดิปกติ
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การกำหนดการตัง้ค่า

การกำหนดการตัง้ค่า

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา่ตอ่ไปนีไ้ด้:

การตั้งคา่เครื่องพิมพ์

เปลีย่นการตัง้คา่เครื่องพมิพเ์ริม่ตน้สำหรับจำนว
นสำเนา การพมิพก์ลบัดา้น การเรียง และคณุภา
พการพิมพ์ (เฉพาะเครือ่งพมิพ์ LabelWriter เทา่
นัน้)

ไมบ้รรทดัและเสน้บอกแนว
คุณสามารถเปดิและปิดไมบ้รรทดัและเสน้บอกแ
นวได้

ล็อกเคา้โครงฉลาก

เมือ่คณุลอ็กเคา้โครงฉลาก ตำแหนง่ ขนาด และ
การวางแนวของวตัถบุนฉลากจะไมส่ามารถเปลี่
ยนแปลงได้ อยา่งไรกต็าม คุณสามารถเปลีย่นเนื้
อหาในวตัถถบุางอยา่งได้

หน่วยวัด
ตัง้ค่าหนว่ยวดัทีแ่สดงในซอฟต์แวร์เป็นแบบองัก
ฤษ (นิว้) หรอืเมตริก

ภาษา
ตัง้ค่าภาษา เมือ่คณุเปลีย่นภาษา คณุจะต้องเริ่มต้
นซอฟตแ์วร์ใหมเ่พือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงมผีล

การตั้งคา่จอแสดงผล
ตัง้ค่าจอแสดงผลเปน็ 72 หรือ 96 พกิเซลต่อนิว้ เ
พือ่ใหเ้ขา้กบัจอแสดงผลของคณุ คุณจะตอ้งรีสต
ารท์ซอฟตแ์วร์เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงมผีล

เรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงง
าน

เรยีกคนืคุณสมบัตฉิลากและการตั้งคา่ไปเปน็กา
รตัง้ค่าเริ่มตน้จากโรงงาน ภาษาจะไมเ่ปลี่ยนแป
ลง

ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ DYMO 

เมือ่เปิด แอปพลเิคชนัจะส่งขอ้มลูการใชง้านเครื่
องพมิพแ์ละฉลากไปยงั DYMO เพือ่ชว่ยใหเ้ราเ
ขา้ใจลกัษณะการใชง้านผลติภณัฑ์ของพวกเรา
จะไม่มกีารสง่ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นอนัขาด และคุ
ณสามารถหยดุการส่งขอ้มลูนีไ้ดทุ้กเมือ่ที่ตอ้งกา
ร
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การซื้อฉลาก

การขอความช่วยเหลือ

ไปยงัส่วนสนบัสนนุของเวบ็ไซตเ์ราที่ www.dymo.com เพือ่ติดตอ่เราทางแชทหรืออเีมล
ในสหรฐัฯ ฝา่ยสนบัสนนุทางเทคนคิของ DYMO พร้อมใหบ้ริการทางโทรศพัทต์ั้งแตเ่วลา
9.00 ถงึ 17.00 น
โทรศพัท์: (877) 724-8324
สำหรบัฝา่ยสนบัสนนุทัว่โลก โปรดเลอืกประเทศของคณุดา้นลา่ง:

DYMO - นวิซแีลนด์และออสเตรเลยี 800-633-868

DYMO - ฮอ่งกง 852 3926 9831

DYMO - แคนาดา (877) 724-8324

DYMO - ออสเตรยี +431206091919

DYMO - เบลเยียม +3227007453

DYMO - สาธารณรฐัเช็ก +420239016817

DYMO - เดนมารก์ +4543314814

DYMO - ฟินแลนด์ +358972519770

DYMO - ฝรัง่เศส +33157324846

DYMO - เยอรมนี +4969999915354

DYMO - ฮงัการี +3617789452

DYMO - สากล +442035648356

DYMO - ไอรแ์ลนด์ +35315171856

DYMO - อติาลี +39 02 23 33 15 57

DYMO - เนเธอรแ์ลนด์ +31707703820

DYMO - นอรเ์วย์ +4722310922

DYMO - โปแลนด์ +48223060692

DYMO - โปรตุเกส +351213665376

DYMO - รสัเซีย +78005552676

DYMO - สโลวาเกีย +442035648353

DYMO - สเปน + 34 91 177 61 24

DYMO - สวีเดน +46 (0)8 5936 6312

DYMO - สวิตเซอรแ์ลนด์ +41446545919

DYMO - สหราชอาณาจักร +442035648354
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การอัปเดตซอฟตแ์วร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์

ซอฟตแ์วร์ DYMO Connect จะตรวจสอบโดยอตัโนมตัเิปน็ระยะๆ วา่คุณมซีอฟตแ์วร์เวอ
ร์ชนัลา่สดุตดิตัง้ไวห้รือไม่ หากมกีารอปัเดตเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ ระบบจะขอใหคุ้ณยนื
ยนัว่าคุณตอ้งการอปัเดตซอฟตแ์วร์หรือไม่ คุณยังสามารถตรวจสอบดว้ยตวัเองได้วา่มีกา
รอปัเดตหรือไม่
คุณตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอร์เนต็เพือ่รับการอปัเดตซอฟตแ์วร์
วิธตีรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวรด์้วยตัวเอง
1. เลอืก ตรวจสอบการอปัเดต จากเมนู วิธใีช้

กลอ่งข้อความแจง้การอปัเดตจะปรากฏขึน้เมือ่มกีารอปัเดต ถา้ไมม่ี คณุจะไดร้ับการแ
จ้งเตือนวา่ไมม่ีการอปัเดต

2. ทำตามคำแนะนำในกลอ่งขอ้ความแจ้งการอปัเดตเพือ่ดาวนโ์หลดและติดตัง้การอปัเด
ตซอฟต์แวร์
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