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ข้อความความรับผิดชอบ 

ห้ามมใิห้ท าการเปิดใช้งาน หรือ ซอ่มแซมเคร่ืองพิมพ์ Direct-To-Card หากยงัไมไ่ด้รับการอบรมการใช้งานอยา่งถกูวิธี 
หากมกีารใช้, เปิดท างาน, หรือ ซอ่มแซม ที่เป็นไปในทางที่ละเมิดการใช้งานตามเอกสารนี ้ถือเป็นความเสีย่งโดยผู้ใช้เอง 
ผู้ใช้พงึรับผิดชอบตามความเหมาะสมกบัการใช้งาน หรือการใช้ทีผิ่ดวิธีของเคร่ืองพิมพ์ Direct-To-Card บริษัท HID 
Global Corporation จะไมรั่บผิดชอบกบัความเสยีหายใดๆ รวมถถึง แตไ่มจ่ ากดัเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้, ความเสยีหายพิเศษ 
หรือผลที่ตามมา คณุสมบตัิของเคร่ืองพิมพ์ Direct-To-Card, แอพพลเิคชัน่, และตวัเลอืกตา่งๆ อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ขึน้อยูก่บัดลุพินิจของ บริษัท HID Global Corporation โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

เคร่ืองหมายการค้า 

HID, HID Global, และFargo เป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ HID Global Corporation 
ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 

การยอมรับในเคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายการค้า หรือช่ือทางการค้าอื่นๆอาจปรากฎในเอกสารนีเ้พื่ออ้างองิถงึหนว่ยงานเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า และ
ช่ือ หรือ สนิค้าของหนว่ยงานนัน้ 

ประวัตกิารปรับปรุงแก้ไข 

เลขที่การปรับปรุงส าหรับเอกสารนีจ้ะถกูปรับปรุงเพื่อแสดงถึงการเปลีย่นแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, และการยกระดบัส าหรับ
เอกสารนี ้

Revision Control Number Date Document Title 

Revision 1.0 October 2013 DTC1250e/DTC1000Me/DTC4250e Card Printer 
User Guide 
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1. ข้อก าหนดเฉพาะ 
วตัถปุระสงค์ของสว่นนีม้ีขึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมลูทางด้านข้อก าหนดเฉพาะของความสอดคล้องตามกฎระเบียบ, บญัชี
รายช่ือบริษัทตวัแทน, ข้อก าหนดเฉพาะด้านเทคนคิ, และข้อก าหนดเฉพาะด้านการท างาน ส าหรับคูม่ือการใช้งาน 
เคร่ืองพมิพ์รุ่น DTC1250e/DTC1000Me/DTC4250e 

1.1. ความสอดคล้องตามกฎระเบียบ (Regulatory Compliances) 

UL เคร่ืองพมิพ์นีม้ีรายช่ืออยูภ่ายใต้ UL 60950-1 (2nd edition) INFORMATION TECHNOLOGY 
EQUIPMENT 
หมายเหตุ: This product is intended to be supplied by a Listed Power Unit marked Class 
2 and rated for 24 V dc, 3.3A minimum 

CSA 
(cUL) 

โรงงานผู้ผลติเคร่ืองพิมพ์ได้รับการอนญุาตโดย UL เพื่อแสดงเคร่ืองพิมพ์บตัรตามการรับรอง CSA 
ภายใต้มาตรฐาน CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd edition 
เอกสารเลขที่: E145118 

FCC เคร่ืองพมิพ์บตัรมีความสอดคล้องตามความต้องการใน Part 15 ตามกฎของ FCC ส าหรับอปุกรณ์
ดิจิตอล Class A 

CE เคร่ืองพมิพ์บตัรได้รับการทดสอบ และสอดคล้องกบั EN300-330-1, EN300-330-2, EN301-489-
1, EN301-489-3, EN55022 class A, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3, EN60950-1 
(หมายเหตุ: อ้างอิงจากการทดสอบข้างต้น โรงงานผู้ผลติของรับรองวา่เคร่ืองพิมพ์สอดคล้องกบั
ค าสัง่ตอ่ไปนีข้อง European Community และได้ใสส่ญัลกัษณ์ CE ไว้ที่ตวัเคร่ืองพมิพ์แล้ว) 
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC, ROHS2 2011/65/EC 

Environmental ENERGY STAR, RoHS2, China RoHS, Power supply Efficiency level V minimum 

1.1.1. บัญชีรายช่ือบริษัทตัวแทน (Agency Listing) 

มาตรฐานด้านการแผรั่งส ี FCC Part 15 Class A, RSS-GEN, RSS 210, CNS 13438, EN55022 
Class A, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3, EN300-330-1, EN300-
330-2, EN301-489-1, EN301-489-3, GB9254, GB17625 

มาตรฐานด้านความปลอดภยั UL IEC 60950-1 (2nd edition), CSA C22.2 No. 60950-1-07( 2nd 
edition), EN60950-1, GB4943, CNS14336 

บญัชีรายช่ือบริษัทตวัแทนเพิม่เตมิ CCC, BSMI, KCC 

1.1.2. United States 

อปุกรณ์นีส้อดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC โดยการท างานจะเป็นไปตาม 2 สภาวะการณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่่อให้เกิดความขดัข้องทีเ่ป็นอนัตราย 
(2) อปุกรณ์นีต้้องสามารถรองรับเหตขุดัข้องใดๆ รวมถึงเหตขุดัข้องที่อาจก่อให้เกิดการท างานท่ีไมพ่งึประสงค์ 
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หมายเหตุ: อปุกรณ์นีไ้ด้ผา่นการทดสอบ และพบวา่สอดคล้องกบัข้อจ ากดัส าหรับอปุกรณ์ดจิิตอล Class A, ด าเนินการ
ตาม Part 15 ของกฎ FCC โดยข้อจ ากดัเหลา่นีไ้ด้ถกูออกแบบขึน้มาเพื่อจดัหาการป้องกนัท่ีเหมาะสมตอ่เหตขุดัข้องที่ท า
ให้เกิดอนัตราย เมื่ออปุกรณ์นีถ้กูใช้งานในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ อปุกรณ์นีส้ามารถก่อให้เกิด / ใช้ / แผรั่งส ีพลงังาน
คลืน่ความถ่ีวิทย ุและหากไมถ่กูติดตัง้และใช้งานอยา่งถกูต้องตามคูม่ือการใช้งานนี ้อาจก่อนให้เกิดการรบกวนท่ีเป็น
อนัตรายตอ่การสือ่สารทางวิทย ุการใช้งานอปุกรณ์นีภ้ายในพืน้ท่ีพกัอาศยัอาจก่อให้เกิดเหตขุดัข้องที่เป็นอนัตราย ซึง่ใน
กรณีนี ้ผู้ใช้จ าต้องแก้ไขเหตขุดัข้องด้วยคา่ใช้จา่ยของตวัเอง 
ข้อควรระวัง: การเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขที่ไมไ่ด้รับการอนมุตัิอยา่งชดัเจน จากองค์กรที่รับผิดชอบด้านความสอดคล้อง
ตามกฎระเบียบ อาจสง่ผลให้การได้รับอนญุาตเพื่อใช้งานอปุกรณ์ถกูยกเลกิ 

1.1.3. Canada 

อปุกรณ์นีส้อดคล้องตามมาตรฐานใบอนญุาตอตุสาหกรรมแคนนาดา – ยกเว้นมาตรฐาน RSS การท างานจะเป็นไปตาม 2 
สภาวะเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมเ่ป็นเหตแุหง่การรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวน รวมถงึ 
การรบกวนท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดการท างานท่ีไมพ่งึปรารถนากบัอปุกรณ์ 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

1.1.4. Taiwan 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變 

更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛 

航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方 

得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機 

須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

1.1.5. Japan 

この装置は総務省の型式指定を受けています。" 

(総務省指定番号は第AC-ｘｘｘｘｘ号です) 

本製品は電波を使用したRFID 機器の読み取り・書き込み装置です。 

そのため使用する用途・場所によっては、医療機器に影響を与える恐れ

があります 
1.1.6. Korea 

이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 

주의하시길 바라며, 가정 외의지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. 
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1.2. ข้อความด้านความปลอดภัย (กรุณาอ่านอย่างละเอียด) 

สัญลักษณ์ ข้อควรปฏิบัติเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภยั 

 

หากไม่ปฏบิัตติามขัน้ตอนการติดตัง้ต่อไปนี ้อาจส่งผลให้เกดิการบาดเจ็บหรือเสียชวีิตได้ 
เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บและเสียชีวิต: 

 สามารถดูได้จากข้อความด้านความปลอดภยัต่อไปนี ้ก่อนที่จะเร่ิมท างาน 

 จ าเป็นต้องถอดปลั๊กไฟเคร่ืองพิมพ์ออกก่อนทุกครัง้ก่อนกระท าขัน้ตอนการซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 ให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะกระท าการต่อไปต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม 

 

อุปกรณ์นีม้ีความไวต่อประจุไฟฟ้าสถติ อุปกรณ์อาจเกิดความเสียหายได้หากมีการสัมผัสกับ
การปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ 
เพื่อป้องกนัความเสียหาย: 

 สามารถดูได้จากข้อความด้านความปลอดภยัต่อไปนี ้ก่อนที่จะเร่ิมท างาน 

 รักษาวนัิยการท าตามขัน้ตอนการถ่ายเถประจุไฟฟ้า (ESD) ในขณะที่ท างานกับสาย
เคเบิลที่เชื่อมต่อ หรืออยู่ใกล้กับแผงวงจรหลัก และหวัพิมพ์ 

 จ าเป็นต้องใส่อุปกรณ์สายดนิส่วนตัวที่เหมาะสมทุกครัง้ 

 จ าเป็นต้องน าผ้าหมกึและบัตรออกจากเคร่ืองพิมพ์ทุกครัง้ก่อนกระท าการซ่อมแซม 
ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 ถอดเคร่ืองประดับออกจากมอืและนิว้ รวมถงึการท าความสะอาดมือเพื่อขจัดคราบ
น า้มันหรือสิ่งสกปรกก่อนการท างานกับเคร่ืองพิมพ์ 

 

สัญลักษณ์นีแ้จ้งเตือนอนัตรายเกี่ยวกบักระแสไฟฟ้าที่อาจะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวติได้ 

 

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภยั ไม่ควรเชื่อมต่อแบบ Ethernet โดยตรงส าหรับการเชื่อมต่อ
ภายนอกอาคาร 
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1.2.1. ข้อความด้านความปลอดภัย – Taiwan 

繁體中文 射頻發射及安全指令 安全訊息（小心檢查） 

標記 重要的安全事項說明 
危險： 

 

未按照說明安裝可能造成人員傷亡。 

在可能產生潛在安全問題的地方有警示標記。 

（如左圖所示）。 

為了避免人員傷害，在進行有此警示標記的操作前，請先參考安全資訊

提示。 

為了避免人員傷害，在沒有特別說明的情況下，修理前請關掉電源開關

。 
小心： 

 

此設備對靜電很敏感。如果受到靜電放電，設備會損壞。 

在可能產生潛在靜電安全問題的地方有警示標記。 

（如左圖所示）。 

為了避免損壞設備，在進行有此警示標記的操作前，請先參考安全資訊

提示。 

為了避免損壞設備，在排放電路板和印刷頭聯合裝置裡面或附近的電線

時，請注意觀察所有的靜電放電設備。 
為了避免損壞設備，請隨時佩戴合適的接地裝置（比如：手腕上戴一個

高品質的接地手腕帶以免受到可能的傷害）。 
為了避免損壞設備，如果沒有特殊說明，在做任何修理前，請取下印表

機上的色帶和卡。 
為了避免損壞設備，在使用印表機之前，請摘下戒指和手上飾品，並仔

細清洗手上的油脂。 
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1.2.2. ข้อความด้านความปลอดภัย – China 

符号 涉及安全的重要过程 

危险： 

 

如果不遵循这些安装指南进行操作，可能会导致重伤，甚至死亡。 
可能引发安全问题的信息由警告符号（如左图所示）来表示。 
为了确保人身安全，在执行前面带有此符号的操作之前，请先阅读下面

的安全消息。 
为了确保人身安全，除非另有规定，否则在执行维修过程前，始终应断

开电源。 
小心： 

 

此设备为静电敏感设备。如果暴露在静电电流下，可能会损坏设备。 
可能引发静电安全问题的信息由警告符号（如左图所示）来表示。 
为了防止设备或介质受损，在执行前面带有此符号的操作之前，请先阅

读下面的安全消息。 
为了防止设备或介质受损，请在处理电路板和打印头部件中或附近的电

缆时，遵守所有规定的静电放电 (ESD) 过程。 

为了防止设备或介质受损，请始终佩带适当的个人接地设备（例如，已

接地避免出现潜在损坏的高质量腕带）。 
为了防止设备或介质受损，除非另有规定，否则在执行任何维修过程前

，始终应将色带和证卡与打印机分离。 
为了防止设备或介质受损，在操作打印机前，请取下手指和手上的珠宝

饰物，并将手上的油渍和污渍彻底清洗干净。 

 

仅适用于海拔2000m 以下地区安全使用 

Use only at altitudes not more than 2000m above sea level. 

 

仅适用于非热带气候条件下安全使用 

 环境保护(中国-RoHS) 

环保使用期是基于本产品用于办公环境。 

Environmental Protection Use Period is based on the product being used in an office 
environment. 
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1.3. ข้อก าหนดเฉพาะด้านเทคนิค 

ข้อก าหนด การท างาน 
วิธีการพิมพ์ หมกึพิมพ์สรีะเหิด/การถา่ยโอนความร้อนเรซิ่น (Dye Sublimation / Resin Thermal Transfer) 
ความละเอียด 300 dpi (11.8 จดุ/มม.) ด้วยโทนสตีอ่เนื่อง 
ส ี ได้ถึง 16.7 ล้าน / 256 เฉดตอ่พิกเซล 
ตวัเลอืกผ้าหมกึพมิพ์  ��พิมพ์สอียา่งสมบรูณ์แบบพร้อมด้วยสดี าเรซิ่นและพมิพ์เคลอืบ YMCKO* ได้ 250 ใบ 

 ��พิมพ์สคีร่ึงเดียวอยา่งสมบรูณ์แบบพร้อมด้วยสดี าเรซิ่นและพิมพ์เคลอืบ YMCKO* ได้ 350 ใบ 
 ��พิมพ์สอียา่งสมบรูณ์แบบพร้อมด้วยแถบสดี าเรซิ่นสองแถบ และพมิพ์เคลอืบ YMCKOK* ได้ 

200 ใบ 
 พิมพ์สอียา่งสมบรูณ์แบบพร้อมด้วยแถบเรืองแสง, สดี าเรซิ่น และพิมพ์เคลอืบ YMCFKO ได้ 

200 ใบ 
 พิมพ์สอียา่งสมบรูณ์แบบพร้อมด้วยแถบเรืองแสง, สดี าเรซิ่นสองแผง และพิมพ์เคลอืบ 

YMCFKOK * ได้ 175 ใบ 
 ��พิมพ์สดี าเรซิ่นและพิมพ์เคลอืบ KO* ได้ 500 ใบ 
 ��พิมพ์สดี าด้วยหมกึพิมพ์สรีะเหดิและพิมพ์เคลอืบ BO* ได้ 500 ใบ 
 ��พิมพ์สดี าเรซิ่น (แบบมาตรฐานและแบบพิเศษ) ได้ 1,000 ใบ 
 ��พิมพ์สเีขียว, ฟ้า, แดง, ขาว, เงิน, และทองเรซิ่น ได้ 1,000 ใบ 
 ��เทคโนโลยีการพิมพ์ซ า้โดยไมต้่องใช้ผ้าหมกึ 
* แสดงถงึชนิดผ้าหมกึและจ านวนแถบผ้าหมกึที่พมิพ์ได้ โดย Y=สเีหลอืง, M=สมีว่งแดง, C=สฟ้ีา, 
K=สดี าเรซิ่น, O=เคลอืบ, B=สดี าแบบระเหิด, F=สเีรืองแสง 

ความเร็วในการพิมพ์  7 วินาทตีอ่บตัรหนึง่ใบ (K*) 
 12 วินาทีตอ่บตัรหนึง่ใบ (KO*) 
 24 วินาทีตอ่บตัรหนึง่ใบ (YMCKO*) 
 31 วินาทีตอ่บตัรหนึง่ใบ (YMCKOK*) 
 ความเร็วในการพิมพ์แสดงถงึความเร็วในการพิมพ์เป็นชดุทีว่ดัได้โดยประมาณ นบัจากเวลาที่
บตัรดงึเข้ามาในเคร่ืองพิมพ์ จนถงึเวลาที่บตัรออกมาจากเคร่ืองพมิพ์ 

 ความเร็วในการพิมพ์ไมร่วมถงึเวลาการเข้าเขียนข้อมลูทางอเิลก็ทรอนิกส์ หรือเวลาที่
คอมพิวเตอร์ต้องใช้ในการประมวลผลรูปภาพ 

 เวลาประมวลผลขึน้อยูก่บัขนาดของไฟล์, ซีพีย,ู ขนาดของ RAM, และจ านวนทรัพยากรพร้อมใช้
ที่มีอยูใ่นขณะที่ก าลงัพิมพ์นัน้ 

* แสดงถงึชนิดผ้าหมกึและจ านวนแถบผ้าหมกึที่พมิพ์ได้ โดย Y=สเีหลอืง, M=สมีว่งแดง, C=สฟ้ีา, 
K=สดี าเรซิ่น, O=เคลอืบ, B=สดี าแบบระเหิด, F=สเีรืองแสง 

ขนาดและประเภท
ของบตัรที่รองรับ 

CR-80 (ยาว 3.375 นิว้ x กว้าง 2.125 นิว้ / ยาว 85.6 มม. x กว้าง 54 มม.) 
CR-79 (ยาว 3.313 นิว้ x 2.063 นิว้ / ยาว 84.1 มม. x กว้าง 52.4 มม.) 

ขนาดบตัรรฐานท่ี
ยอมรับ 

CR-80 ขอบ-ถึง-ขอบ (ยาว 3.36 นิว้ x กว้าง 2.11 นิว้ / ยาว 85.3 มม. x กว้าง 53.7 มม.) 
CR-79 (ยาว 3.3 นิว้ x กว้าง 2.04 นิว้ / ยาว 83.8 มม. x กว้าง 51.8 มม.) 

ความหนาของบตัรที่
ยอมรับ 

0.009 นิว้ – 0.040 นิว้ / 9 มิว – 40 มิว / 0.229 มม. –1.016 มม. 

ข้อก าหนด การท างาน 
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ชนิดบตัรที่ยอมรับ บตัรพีวีซี หรือบตัรโพลเีอสเตอร์ทีม่ีพืน้ผิวเป็นพีวซีีแบบเงา, การพิมพ์เรซิ่นขาวด าต้องใช้กบับตัรโพลี
เอสเตอร์ 100% เทา่นัน้, การ์ดหนว่ยความจ าแบบออพติคอลที่มพีืน้ผิวเป็นพีวีซี, การพิมพ์ซ า้ 

ความจกุลอ่งใสบ่ตัร 100 ใบ (0.030 นิว้ / 0.762 มม.) DTC1250e, DTC1000Me, DTC4250e 
200 ใบ (0.030 นิว้ / 0.762 มม.) DTC4250e (กลอ่งใสบ่ตัรคู)่ 

ความจกุลอ่งรับบตัร 100 ใบ (0.030 นิว้ / 0.762 มม.) DTC4250e 
30 ใบ (0.030 นิว้ / 0.762 มม.) DTC1250e 

ความจกุลอ่งรองรับ
บตัรเสยี 

100 ใบ (0.030 นิว้ / 0.762 มม.) – ส าหรับกลอ่งใส/่รับบตัรช่องทางเดียวกนั 

การท าความสะอาด
บตัร 

มีลกูกลิง้ท าความสะอาดเคร่ืองพมิพ์บตัรอยูภ่ายในตลบัผ้าหมกึ ลกูกลิง้ท าความสะอาดจะถกู
เปลีย่นโดยอตัโนมตัิทกุครัง้ทีม่ีการเปลีย่นผ้าหมกึ 

หนว่ยความจ า 32 MB RAM 
ระบบปฏิบตัิการ Windows® XP/Vista™ (32 bit & 64 bit)/Server 2003 & 2008/Windows® 7 (32 & 64 

bit)/Windows® 8 (32 & 64 bit)/Linux® 
การเช่ือมตอ่ USB 2.0 และ Ethernet พร้อมเซริฟ์เวอร์การพิมพ์ภายใน 
อณุหภมูิการใช้งาน 65° สงูสดุ 80° F / 18° ถึง 27° C 
ความชืน้ ความชืน้ท่ีสามารถท างานได้ 20-80% 
ขนาด ขนาดเคร่ืองพิมพ์บตัรรุ่น DTC1250e 

 เคร่ืองพิมพ์ด้านเดียว: สงู 8.8 นิว้ x กว้าง 13.7 นิว้ x ลกึ 7.9 นิว้ / สงู 224 มม. x กว้าง 348 
มม. x ลกึ 201 มม. (DTC1000Me) 

 เคร่ืองพิมพ์สองด้าน: สงู 9.8 นิว้ x กว้าง 18.7 นิว้ x ลกึ 9.2 นิว้ / สงู 249 มม. x กว้าง 475 
มม. x ลกึ 234 มม. 

ขนาดเคร่ืองพิมพ์บตัรรุ่น DTC4250e 
 เคร่ืองพิมพ์ด้านเดียว: สงู 9.8 นิว้ x กว้าง 18.1 นิว้ x ลกึ 9.2 นิว้ / สงู 249 มม. x กว้าง 460 
มม. x ลกึ 234 มม.  

 เคร่ืองพิมพ์สองด้าน: สงู 9.8 นิว้ x กว้าง 18.7 นิว้ x ลกึ 9.2 นิว้ / สงู 249 มม. x กว้าง 475 
มม. x ลกึ 234 มม. 

น า้หนกั ด้านเดียว: 8 ปอนด์ / 3.63 กก.; สองด้าน: 10 ปอนด์ / 4.54 กก. 
รายช่ือหนว่ยงาน ความปลอดภยั: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), และ CE; EMC: FCC Class A, CRC 

c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC 
แรงดนัไฟฟ้า สงูสดุ 100-240Vac, 1.6 Amps 
คลืน่ความถ่ี 50 Hz / 60 Hz 
การรับประกนั เคร่ืองพมิพ์ – สองปี; หวัพิมพ์ – สองปี, ไมจ่ ากดัจ านวนการพิมพ์หากใช้บตัร UltraCard™ 
ตวัเลอืกการเข้ารหสั
ข้อมลูที่รองรับ 

 หวัอา่น 125kHz (HID Prox) 
 หวัอา่น/เขยีน 13.56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693)  
 หวัอา่นและเขียนข้อมลู Contact Smart Card ส าหรับ หนว่ยความจ า ISO7816 1/2/3/4 และ 

microprocessor smart cards (T=0, T=1) เช่นเดยีวกบับตัร synchronous 
 การเขยีนข้อมลูแถบแมเ่หลก็ ทัง้แบบ Hi-Co และ Lo-Co, แทร็ก 1, 2, และ 3 
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ข้อก าหนด การท างาน 
ตวัเลอืก การเช่ือมตอ่แบบ Single Wire Ethernet และ USB 2.0 ส าหรับการพิมพ์และการเขียนข้อมลู

เข้ารหสัแบบ inline 
 การเขยีนข้อมลูเข้ารหสัผา่น Single Wire Ethernet มีเฉพาะส าหรับการเข้ารหสัข้อมลู iCLASS 

และ Contact Smart Card 
 อปุกรณ์การพิมพ์บตัรสองด้าน – ติดตัง้เพิ่มเติมได้ 
 กลอ่งใสบ่ตัรคู ่– ติดตัง้เพิ่มเติมได้ (DTC4250e) 
 กลอ่งใส/่รับบตัรช่องทางเดยีวกนั – ติดตัง้เพิม่เตมิได้ (DTC4250e) 
 การเข้ารหสัข้อมลูบตัร Smart Card (contact / contactless) – ติดตัง้เพิ่มเติมได้ 
 การเข้ารหสัข้อมลูแถบแมเ่หลก็ – ติดตัง้เพิ่มเติมได้ 
 ชดุอปุกรณ์ท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ 

ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสร้างบตัร Swift ID™ และโปรแกรมอรรถประโยชน์การวนิิจฉยัเพื่อปรับแตง่ FARGO 
(Workbench Diagnosis Utility) 

การแสดงผล ปุ่ มแสดงสถานะท่ีเปลีย่นสไีด้ (DTC1250e, DTC4250e) 
การแสดงผลกราฟฟิก (DTC4250e) 

1.4. ข้อก าหนดเฉพาะด้านการท างาน 

เคร่ืองพมิพ์บตัรมีการน า 2 เทคโนโลยีที่แตกตา่ง แตใ่กล้เคยีงกนัมาใช้ เพื่อให้ได้มาซึง่คณุภาพงานพิมพ์บตัรแบบ direct-
to-card ที่ยอดเยี่ยมด้วยวิธีการพิมพ์ หมกึพิมพ์สรีะเหดิ (dye-sublimation) และ การถ่ายโอนความร้อนเรซิ่น (resin 
thermal transfer) 

1.4.1. ส่วนประกอบของเคร่ืองพิมพ์: ผ้าหมึกแถบสี (Ribbons) 

เคร่ืองพมิพ์บตัรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ทัง้แบบ หมกึพิมพ์สรีะเหดิ (dye-sublimation) และ/หรือ การถา่ยโอนความร้อนเร
ซิ่น (resin thermal transfer) ในการพิมพ์รูปภาพลงบนบตัรเปลา่โดยตรง และเนื่องด้วยการพิมพ์แบบหมกึพิมพ์สรีะเหิด 
(dye-sublimation) และการถา่ยโอนความร้อนเรซิ่น (resin thermal transfer) ตา่งมีประโยชน์เฉพาะตวัที่แตกตา่งกนั ผ้า
หมกึที่ใช้พิมพ์จงึมใีห้เลอืกทัง้แบบ เรซิ่นเทา่นัน้, หมกึพิมพ์สรีะเหดิ (dye-sublimation) เทา่นัน้, และ หมกึพิมพ์สรีะเหิด 
(dye-sublimation) / เรซิ่น รวมกนั 
เพื่อให้งา่ยตอ่การจ าวา่ผ้าหมกึมแีบบไหนบ้าง รหสัตวัอกัษรจึงถกูน ามาใช้เพื่อระบชุนิดของแถบผ้าหมกึที่พบในแตล่ะม้วน
ผ้าหมกึ โดยรหสัตวัอกัษรมีดงัตอ่ไปนี ้

 = แถบหมกึพิมพ์สรีะเหิด (dye-sublimation) สเีหลอืง (yellow) 

 = แถบหมกึพิมพ์สรีะเหิด (dye-sublimation) สมีว่งแดงเข้ม (magenta) 

 = แถบหมกึพิมพ์สรีะเหิด (dye-sublimation) สฟ้ีา (cyan) 

 = แถบสดี าเรซิ่น (ชนดิพิเศษ ยกเว้นจะระบไุว้เป็นอยา่งอื่น) 

 = แถบใสเคลอืบบตัร  

 = แถบสเีรืองแสง (Fluorescing Panel)  
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ผ้าหมึก DTC1250e DTC1000Me DTC4250e 
YMCKO – เต็มรูปแบบส ี/ ด าเรซิน่ / เคลอืบใส 250  250 
YMCKO คร่ึงแผน่ – เต็มรูปแบบส ี(1/2) / ด าเรซิ่น / เคลอืบ
ใส 

350  350 

YMCFKO – เต็มรูปแบบส ี/ UV เรืองแสง / ด าเรซิ่น / 
เคลอืบใส 

  200 

YMCKK – เต็มรูปแบบส ี/ 2 แถบด าเรซิ่น    
YMCKOK – เต็มรูปแบบส ี/ 2 แถบด าเรซิ่น / เคลอืบใส 200  200 
YMCFKOK – เต็มรูปแบบส ี/ UV เรืองแสง/2 แถบด าเรซิ่น/
เคลอืบใส 

  175 

K – เรซิ่นมาตรฐาน 1000 1000 1000 
K – เรซิ่นชนดิพิเศษ 1000 1000 1000 
เรซิ่นส ี 1000 1000 1000 
KO – ด าเรซิ่นชนิดพเิศษ/เคลอืบใส 500 500 500 
BO – หมกึพิมพ์ด าสรีะเหิด / เคลอืบใส 500 500 500 
None – บตัรพิมพ์ซ า้ได้ รองรับ รองรับ รองรับ 

1.4.2. ส่วนประกอบของเคร่ืองพิมพ์: บัตรเปล่า 

ชนิด ค าอธิบาย 
ขนาดบตัร เคร่ืองพมิพ์บตัรสามารถรองรับบตัรขนาดตามมาตรฐาน CR-79 และ CR-80 
ผิวบตัร บตัรที่เหมาะสมต้องมีผิวบตัรเป็นแบบพีวีซีแบบเงา ปราศจากคราบลายนิว้มือ, ฝุ่ น หรือร่องรอย

คราบสกปรกอยา่งอื่น นอกจากนัน้บตัรจะต้องมีผิวเรียบ เสมอกนั เพื่อให้เคร่ืองพิมพ์สามารถพิมพ์สี
ลงบนผิวบตัรได้อยา่งสมบรูณ์และทัว่ถึง 
 บตัร Proximity บางชนิดมกัมีผิวที่ไมเ่รียบ ซึง่จะท าให้การถ่ายเทสไีมส่ม ่าเสมอ 
 บตัร Smart Card บางชนดิมกัมรีอยนนูเลก็น้อยที่ผิวบตัรบริเวณต าแหนง่ chip ซึง่สามารถ

สง่ผลให้การถา่ยเทสด้ีอยคณุภาพลง 
บตัรเคร่ืองหมาย
การค้า 
UltraCard™ 

ผลติภณัฑ์ UltraCard เป็นผลติภณัฑ์ที่มีเฉพาะส าหรับโซลชูัน่ด้านความปลอดภยัการออกบตัร
เคร่ืองหมายการค้า Fargo ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบริษัท HID Global ที่คงความนา่เช่ือถือมาอยา่ง
ยาวนานในหมูผู่้แทนจดัจ าหนา่ย และผู้ใช้งาน ในด้านความมัน่คงของคณุภาพการผลติ 
 นอกเหนือจากผลติภณัฑ์รูปแบบบตัรเปลา่แล้ว ผลติภณัฑ์ UltraCard ยงัมคีวามหลากหลาย

ในด้านองค์ประกอบส าหรับ แถบแมเ่หลก็, ลาย 3 มิติที่ก าหนดเองได้ และรูปแบบการป้องกนั
การปลอมแปลงอื่นๆ 

 UltraCard™ Premium เป็นบตัรที่เหมาะส าหรับ Direct-to-Card (DTC®) แอพพลเิคชัน่ ที่
ต้องการบตัรคณุภาพสงู โดยสว่นประกอบในการผลติบตัรUltraCard™ Premium นัน้สามารถ
ให้ความคงทน, ความยืดหยุน่ และอายกุารใช้งานสงูสดุแก่บตัร พร้อมด้วยความละเอียดทีม่ี
คณุภาพท่ีดีที่สดุส าหรับการเคลอืบบตัร และแอพพลเิคชัน่ส าหรับพิมพ์ผ้าหมกึสเีรืองแสง 

 บตัรพีวีซี UltraCard™ เป็นบตัรที่มีความคงทนปานกลาง ส าหรับภาพพืน้ผิวมนัเงาที่มี
คณุภาพ ซึง่บตัรชนิดนีถ้กูผลติขึน้มาเพื่อให้แนใ่จวา่สะอาด ปราศจากรอยขีดขว่น ส าหรับงาน
พิมพ์คณุภาพสงู และเพื่อยืดอายกุารใช้งานหวัพิมพ์  
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2. ขัน้ตอนการประกอบและตดิตัง้ 
เนือ้หาในตอนนีจ้ะแนะน าวธีิการประกอบและติดตัง้เคร่ือง ส าหรับเคร่ืองพิมพ์บตัรรุ่น DTC1250e, DTC1000Me และ 
DTC4250e 

2.1. เลือกสถานที่ตดิตัง้ 

ปฏิบตัิตามค าแนะน าตอ่ไปนี ้

 วางเคร่ืองพิมพ์ในพืน้ท่ีที่มีการถ่ายเถอากาศที่เพยีงพอ เพื่อป้องกนัความร้อนสะสมภายในตวัเคร่ือง 

 ดคููม่ือค าแนะน าเก่ียวกบัขนาดของเคร่ืองพิมพ์เพื่อก าหนดขนาดของสถานท่ีตดิตัง้ (หมายเหต:ุ ควรจะมีพืน้ท่ีวา่ง
ด้านหน้าเคร่ืองพมิพ์พอสมควรเพื่อรองรับการเปิดฝาหน้าของเคร่ือง) 

 ห้ามตดิตัง้เคร่ืองพิมพ์ใกล้กบัแหลง่ความร้อน เช่น เคร่ืองท าความร้อน หรือ ช่องแอร์ หรือ สถานท่ีที่ถกูแสงแดดโดยตรง
, มีฝุ่ นมาก, ที่ท่ีมีแรงสัน่สะเทือน หรือ กระชาก 

2.1.1. เก่ียวกับสภาพความชืน้ 

หากเคร่ืองพิมพ์ถกูน าพามาจากสถานท่ีเย็นไปหาที่อุน่โดยตรง หรือ ถกูตัง้อยูใ่นห้องทีม่ีความชืน้ ความชืน้นัน้อาจกลัน่ตวั
อยูภ่ายในเคร่ืองพิมพ์ ซึง่สิง่เหลา่นีอ้าจสง่ผลกบัคณุภาพงานพิมพ์ได้ 
ควรถอดปลัก๊เคร่ืองพิมพ์ออกในห้องที่มีความอุน่ และแห้งเป็นเวลา  2 – 3 ชัว่โมงก่อนเร่ิมใช้งาน ซึง่จะท าให้ความชืน้
เหลา่นัน้หายไปได้ 

 ข้อควรระวัง: ด้วยเหตผุลทางด้านความปลอดภยั, สาย Ethernet ไมไ่ด้ถกูออกแบบมาเพื่อเช่ือมตอ่โดยตรง
กบัภายนอกอาคาร 

2.2. การแกะบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบ 

ในขณะท าการแกะบรรจภุณัฑ์ ให้ตรวจสอบให้แนใ่จวา่กลอ่งที่บรรจไุมม่ีความเสยีหายที่อาจเกิดจากการขนสง่ และให้
แนใ่จวา่อปุกรณ์เสริมตา่งๆได้ถกูรวมมาในบรรจภุณัฑ์ 
ตรวจสอบวา่ สิง่เหลา่นีไ้ด้ถกูบรรจมุาด้วย 

 อปุกรณ์จ่ายไฟ 

 สายไฟชนิด US / EU 

 สายเคเบิล USB (2.0) 

 แผน่ซีดี ซอฟต์แวร์ส าหรับติดตัง้ 

 คูม่ือการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 

 เอกสารการรับประกนั, เอกสารการยินยอม 
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2.2.1. การใส่ตลับหมึกพมิพ์ 

เคร่ืองพมิพ์บตัรแบบ Direct-To-Card ของ FARGO นัน้จ าเป็นจะต้องใช้คูก่บัวสัดสุิน้เปลอืงชนิดพเิศษ เพื่อการท างานท่ี
เหมาะสม 

 เคร่ืองพมิพ์บตัร FARGO DTC1000, DTC1000M, และ DTC4000  ใช้ตลบัหมกึชนิด ชิน้เดียว ใช้แล้วทิง้ 

 เพื่อเป็นการยืดอายกุารใช้งานเคร่ืองพิมพ์, ความสม า่เสมอ, คณุภาพงานพิมพ์และความคงทน, ผู้ใช้จ าเป็นจะต้องใช้ 
วสัดสุิน้เปลอืงที่ได้รับการรับรองจาก FARGO เทา่นัน้ 

 ด้วยเหตผุลนี ้การรับประกนัจะสิน้สดุหากผู้ใช้ ใช้วสัดสุิน้เปลืองทีไ่มไ่ด้รับการรับรองจาก FARGO 

 การท าความสะอาดอปุกรณ์เคร่ืองพิมพ์ ควรจะท าทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นผ้าหมกึ เพื่อคงไว้ซึง่คณุภาพงานพิมพ์สงูสดุ 

 ผ้าหมกึชนดิเรซิ่นสดี าอยา่งเดียว จะประกอบไปด้วยแถบผ้าหมกึเรซิ่นตอ่เนื่อง โดยไมม่ีแถบเคลอืบบตัร (overlay 
panel (O)) เนื่องจากงานพิมพ์ด้วยหมกึชนิดเรซิ่นนัน้ไมจ่ าเป็นต้องมีการเคลอืบอีกชัน้หนึง่ 

 
การใส่ตลับหมึก 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ใสต่ลบัผ้าหมกึส าหรับพิมพ์เข้าไปในตวัเคร่ืองพิมพ์ 
 

 DTC1250e / DTC1000Me 
 

                  DTC4250e รุ่นพิมพ์สองด้าน 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
2 ปิดฝาเคร่ืองพิมพ์ 

 

DTC1250e / DTC1000Me 
 

   DTC4250e รุ่นพิมพ์สองด้าน 
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2.2.2. การใส่บัตรเปล่าเข้ากล่องใส่บัตร 

เคร่ืองพมิพ์บตัร FARGO รุ่น DTC1250e, DTC1000Me, และ DTC4250e เป็นเคร่ืองพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ด้วยวิธีการใส่
บตัรทีละใบ และ ใสบ่ตัรทีละหลายใบได้ (batch mode) ส าหรับการใสบ่ตัรทีละใบนัน้ สามารถท าได้โดย น าบตัรออกจาก
กลอ่งใสบ่ตัรให้หมด และปิดฝากลอ่งใสบ่ตัร จากนัน้จงึใสบ่ตัรในชอ่งส าหรับการใสบ่ตัรทีละใบ ซึง่สามารถท าได้อยา่ง
ตอ่เนื่อง 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ใสบ่ตัรโดยให้หน้าที่ต้องการพิมพ์คว ่าลง และ (ถ้ามี) ให้แถบแมเ่หลก็หงายขึน้ โดยให้ขอบบนของบตัรหนั
ออกมาทางด้านหน้าของเคร่ืองพมิพ์ 

 ข้อควรระวัง: ห้ามน าบตัรที่มีพืน้ผิวความสกปรก หรือไมเ่รียบ ใสเ่ข้าเคร่ืองพิมพ์ 

 การใช้บตัรดงักลา่ว จะท าให้ได้งานพิมพ์ที่ด้อยคณุภาพ และลดอายกุารใช้งานของหวัพิมพ์ 

 ชนิดของบตัรควรจะเป็นพวีีซีหรือ พีวีซีส าเร็จ 

 บตัรจะไหลออกมาทางกลอ่งรับบตัร หรือ กลอ่งรับบตัรเสยี 

 กลอ่งรับบตัรทัง้สองแบบ รองรับบตัรได้ 100 ใบ 

 บตัร smart card บางชนดิที่มีชิพติดอยูบ่ริเวณด้านบนของบตัร มกัจะมีผลกบัคณุภาพการพิมพ์ การ
ออกแบบที่เหมาะสมควรจะต้องมีการเว้นพืน้ท่ีรอบๆ ขอบชิพ  

 การใสบ่ตัรทีละใบนัน้ สามารถท าได้โดย น าบตัรออกจากกลอ่งใสบ่ตัรให้หมด และปิดฝากลอ่งใสบ่ตัร 
จากนัน้จึงใสบ่ตัรในชอ่งส าหรับการใสบ่ตัรทีละใบ ซึง่สามารถท าได้อยา่งตอ่เนื่อง 

2 เปิดฝากลอ่งใสบ่ตัร 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
3 กดคนัโยกช่องโหลดบตัรลงจนถงึต าแหนง่ล๊อค 

 

 
 

4  ใสบ่ตัรในจ านวนสงูสดุไมเ่กิน 100 ใบ ในกลอ่งใสบ่ตัร โดยให้หน้าบตัรที่ต้องการพิมพ์คว ่าลง 

 ถ้าใช้บตัรที่มีแถบแมเ่หลก็ แถบแมเ่หลก็ต้องหงายขึน้โดยหนัเข้าหาด้านหน้าของเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
 

5 ปิดฝากลอ่งใสบ่ตัรเพื่อให้คนัโยกช่องใสบ่ตัรกลบัไปท่ีต าแหนง่เดมิ 
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2.2.3. การตัง้ค่าขนาดของบัตร ส าหรับบัตรขนาด CR-79 และ CR-80 

ท าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีใ้นสว่นของเคร่ืองพิมพ์ และ ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ เพื่อตัง้คา่ขนาดบตัร 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 เปิดฝาหน้า และมองหาแถบเลือ่น 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

2 ถ้าใช้บตัรขนาด CR-79 ให้เลือ่นแถบเลือ่นไปทางซ้าย 
 

 
 

 
  

เลือ่นไปทาง ซ้าย ส าหรับบตัรขนาด 
CR-79 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

3 ถ้าใช้บตัรขนาด CR-80 ให้เลือ่นแถบเลือ่นไปทางขวา 
 

 
 

 
  

เลือ่นไปทาง ขวา ส าหรับบตัร
ขนาด CR-80 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

4 จาก Printing Preference ของไดรเวอร์ เลอืกขนาดบตัรให้ถกูต้อง 
 

 
 

 
  



    

UNOFFICIAL TRANSLATION By Vulcan Technology Co.,Ltd. หน้า 24 

DTC1250e/DTC1000Me/DTC4250e Card Printer User Guide, PLT-01668, 1.0  

2.2.4. การเช่ือมต่อสายไฟ 

ท าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
หมายเหตุ: ห้ามเช่ือมตอ่สาย USB ของเคร่ืองพิมพ์ จนกวา่จะได้รับการแจ้งเตือนให้ตอ่สาย USB ระหวา่งขัน้ตอนการ
ติดตัง้ Driver 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ตอ่สายไฟเข้าช่องตอ่ด้านหลงัของตวัเคร่ือง 
 

 
 

2 เช่ือมตอ่สายไฟจากตวัเคร่ืองเข้ากบั AC power adapter 
3 เช่ือมตอ่สายไฟจาก AC power adapter เข้ากบั ช่องจ่ายไฟ 100-240VAC 
4 กดสวิตช์ power ของเคร่ืองพิมพ์ เพื่อเปิดการท างานของตวัเคร่ือง 

 
 
หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์จะปิดตวัเมื่อเข้าสูโ่หมด “sleep time” แตจ่ะกลบัมาท างานอีกครัง้โดยอตัโนมตัิเมื่อ
ได้รับค าสัง่พิมพ์ 
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3. การตดิตัง้ไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์ 
ในสว่นนีจ้ะอธิบายถึงความต้องการของการตดิตัง้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ และขัน้ตอนการติดตัง้ โดยความต้องการพืน้ฐาน
ของการติดตัง้ไดรเวอร์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์รุ่น DTC1250e, DTC1000Me, และ DTC4250e มีดงันี ้

 Windows Vista 32 bit with SP2 

 Windows Vista 64 bit with SP2 

 Windows XP 32 bit with SP3 

 Windows Server 2003 (R1) 32 bit 

 Windows Server 2008 (R1) 32 bit with SP2 

 Windows Server 2008 (R1) 64 bit with SP2 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows 7 32 bit and 64 bit 

 Windows 8 32 bit and 64 bit 

 Linux OS (Ubuntu7.10, Red Hat Enterprise Desktop 5, Fecora Core 7 and 8, openSUSE 10.3, open 
NOVELL SUSE 10.) หากต้องการไดรเวอร์ กรุณาติดตอ่ ฝ่ายสนบัสนนุด้านเทคนิค HID/FARGO 

 ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม สามารถดไูด้ที่เวปเพจ HID Global Support 

3.1. ขัน้ตอนการตดิตัง้ไดรเวอร์ 

เร่ิมต้นการขัน้ตอนการตดิตัง้โดยการใสแ่ผน่ ไดรเวอร์ ซีดี ลงในคอมพิวเตอร์ และท าตามขัน้ตอนท่ีแสดงโดยหน้าจอ 
Installaware Wizard 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 เลอืก “Install the Printer Driver” เพื่อเร่ิมการตดิตัง้ไดรเวอร์ 
2 เลอืก โปรแกรม Fargo Workbench Utility เพื่อท าการติดตัง้โปรแกรมอรรถประโยชน์การวินจิฉยั  
3 เลอืก Swift ID TM เพื่อติดตัง้โปรแกรม Swift ID (แอพพลเิคชัน่สัง่พิมพ์บตัรในตวัเคร่ือง) โดยท าการขัน้ตอนท่ี

แสดงโดย Installaware Wizard 
4 Windows ทกุเวอร์ชัน่ต้องการสทิธ์ิผู้ดแูลระบบ (Administrator rights) 
5 จากโฟลเดอร์ “Printer & Faxes” ให้เปิด “Printing Preferences” เพื่อตัง้คา่ไดรเวอร์ หลงัจากที่ตดิตัง้

เรียบร้อยแล้ว 
6 ใช้ลกูศร drop-down เพื่อเลอืกตวัเลอืกที่ถกูต้องส าหรับแตล่ะการตัง้คา่ 
7 “Enable Swift ID over a USB connection”: เลอืกตวัเลอืกนีถ้้าต้องการให้ตัง้คา่ให้เคร่ืองพมิพ์ใช้งาน Swift 

ID ผา่นการเช่ือมตอ่ USB 

 ถ้าตวัเลอืกนีถ้กูเลอืก การเช่ือมตอ่แบบ Ethernet (ถ้ามี) ของเคร่ืองพิมพ์จะไมส่ามารถใช้งานได้ 

 ถ้าตวัเลอืกนีไ้มส่ามารถเข้าถงึได้ นัน่แปลวา่ HID EEM ไดรเวอร์ที่ Swift ID ใช้เพื่อเช่ือมตอ่ผา่น USB ไมไ่ด้
ถกูติดตัง้ 

 ไดรเวอร์นีส้ามารถหาได้จากแผน่ไดรเวอร์ซดีี หรือดาวโหลดได้จากเวปเพจ HID Global support 

 วิธีที่งา่ยที่สดุที่ท าให้สามารถกลบัมาตดิตัง้ Swift ID ได้ คือการท าการ ถอนการตดิตัง้ เคร่ืองพิมพ์และ
สว่นประกอบตา่งๆ หลงัจากนัน้จงึเร่ิมขัน้ตอนการติดตัง้ใหมอ่ีกครัง้ โดยเลอืกแอพพลเิคชัน่ Swift ID  
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3.1.1. ขัน้ตอนการตดิตัง้ Swift ID 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค านิยามทีเ่ก่ียวข้องกบัการติดตัง้ Swift ID 

 Swift ID: แอพพลเิคชัน่ส าเร็จรูปภายในตวัเคร่ือง ส าหรับงานออกแบบบตัรประจ าตวัขัน้พืน้ฐาน โดยไมจ่ าเป็นต้อง
ติดตัง้ซอฟต์แวร์ใดๆเพิม่เตมิ (หมายเหตุ: แอพพลเิคชัน่นี ้ออกแบบมาเพื่อใช้งานระหวา่ง เคร่ืองพิมพ์หนึง่เคร่ือง และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หนึง่เคร่ืองเทา่นัน้ แอพพลเิคชัน่นีไ้มส่ามารถเลอืกใช้ระหวา่งเคร่ืองพิมพ์ได้ มเีพยีงแคเ่คร่ืองพมิพ์
เคร่ืองนัน้ๆ บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้ๆ ที่สามารถใช้ Swift ID ได้) 

 HID EEM Driver: ไดรเวอร์ที่ถกูใช้โดย Swift ID เพื่อการสือ่สารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมื่อท าการเช่ือมตอ่ผา่นสาย 
USB (หมายเหตุ: อาจจะเรียกอกีอยา่งหนึง่วา่ อปุกรณ์ Ethernet จ าลอง – Ethernet Emulation Module) 

 Enable Swift ID over a USB connection: เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเปิดใช้งาน Swift ID ผา่นการเช่ือมตอ่ USB  
หมายเหตุ: ถ้าตวัเลอืกนีถ้กูเลอืก การเช่ือมตอ่แบบ Ethernet (ถ้ามี) ของเคร่ืองพิมพ์จะไมส่ามารถใช้งานได้ 

o ถ้าตวัเลอืกนีไ้มส่ามารถเข้าถงึได้ นัน่แปลวา่ HID USB ไดรเวอร์ที่ Swift ID ใช้เพื่อเช่ือมตอ่ผา่น USB ไมไ่ด้
ถกูติดตัง้ 
หมายเหตุ: ไดรเวอร์นีส้ามารถหาได้จาก แผน่ซีดี ซอฟต์แวร์ส าหรับติดตัง้ หรือดาวน์โหลดได้จากเวปเพจ 
HID Support 

o Enable Swift ID: ขัน้ตอนที่งา่ยท่ีสดุส าหรับการเปิดใช้ Swift ID คือ 

ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
1 ถอนการตดิตัง้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์และสว่นประกอบทัง้หมด 
2 ท าการติดตัง้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ใหมอ่ีกครัง้ ท าตามขัน้ตอนการตดิตัง้ให้สมบรูณ์ 
3 เลอืกการเช่ือมตอ่ส าหรับ Swift ID แอพพลเิคชัน่ (USB หรือ ETHERNET) 
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3.1.2. การตดิตัง้ Swift ID 

ขัน้ตอนการตดิตัง้จะขึน้อยูก่บัวธีิเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองพิมพ์ เช่น แบบ USB หรือ Ethernet 
 
เคร่ืองพิมพ์ที่ติดตัง้บนเครือข่าย (Network) 

ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
1 เช่ือมตอ่เคร่ืองพิมพ์กบัระบบเครือขา่ย  
2 ค้นหา IP Address ของเคร่ืองพมิพ์ (DTC4250e) โดยค้นหาจากเมนบูนหน้าจอ LCD ของเคร่ืองพมิพ์จน

เจอ IP Address 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
3 เปิด Web Browser 

พิมพ์ IP Address แล้วตามด้วย “/SwiftID.html” เพื่อเปิดแอพพลเิคชัน่ Swift ID 

 ตวัอยา่งเช่น 10.244.69.70/SwiftID.html 

 Web Browser จะท าการแสดงผลดงัภาพ 

 
 
เคร่ืองพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB 

ท าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีเ้มื่อต้องการใช้ Swift ID ตัง้แตเ่ร่ิมต้นส าหรับ เคร่ืองพิมพ์ที่เช่ือมตอ่ผา่น USB  
หมายเหตุ: แอพพลเิคชัน่นีไ้มส่ามารถใช้งานกบัเคร่ืองพมิพ์มากกวา่ 1 เคร่ืองได้ 
เพื่อเป็นการเร่ิมต้นใช้งาน Swift ID ผา่นการเช่ือมตอ่ USB กบัเคร่ืองพิมพ์รุ่น DTC1250e หรือ DTC4250e ที่ได้ท าการ
ติดตัง้บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ให้เลอืกตวัเลอืก 1 หรือ 2 และท าตามขัน้ตอนจนเสร็จสมบรูณ์ 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ท าตามขัน้ตอนท่ีแสดงบนหน้าจอระหวา่งขัน้ตอนการติดตัง้ไดรเวอร์ เพื่อติดตัง้สว่นประกอบตา่งๆที่จ าเป็น 
(ส าหรับการเข้าถึง Swift ID ผา่นการเช่ือมตอ่ USB) (หมายเหตุ: ไดรเวอร์ HID EEM จะถกูติดตัง้ และ 
Shortcut จะถกูติดตัง้บน Desktop คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายตอ่การเข้าถึงแอพพลเิคชัน่) 

 
 
ตัวเลอืกที่ 1 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ถอนการตดิตัง้ ไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์ และท าการตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้ โดยเลอืกตวัเลอืก Enable Swift ID over a 
USB connection 
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ตัวเลอืกที่ 2 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ติดตัง้ไดรเวอร์ HID EEM จากแผน่ไดรเวอร์ซีดี หรือ ดาวโหลดจาก HID Support page 
2 เร่ิมต้นไฟล์ติดตัง้ (Installation File) 
3 หลงัจากไดรเวอร์ได้ถกูตดิตัง้ เลอืกเพื่อเร่ิมใช้งาน “Enable Swift ID over a USB Connection flag” ในสว่น 

“Advanced section” จากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์  
หมายเหตุ: เมื่อ flag นีถ้กูเลอืก ไอคอนเคร่ืองพมิพ์อนัใหมจ่ะปรากฎขึน้ โดยที่อนัเก่าจะไมส่ามารถใช้งานได้
อีกตอ่ไป 

 

3.1.3. การถอนการตดิตัง้ Swift ID 

 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ที่ตดิตัง้บนเครือข่าย: ไมม่ีขัน้ตอนใดๆทีจ่ าเป็นต้องท าเพื่อถอนการติดตัง้สว่นประกอบของ 
Swift ID 

 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB: ยกเลกิตวัเลอืก “Enable Swift ID over a USB Connection” ใน 
“Advance section” ของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ และท าการถอนการติดตัง้ HID EEM ไดรเวอร์ (หมายเหตุ: เมื่อ flag นี ้
ถกูเลอืก ไอคอนเคร่ืองพมิพ์อนัใหมจ่ะปรากฎขึน้น โดยที่อนัเกา่จะไมส่ามารถใช้งานได้อกีตอ่ไป) 

3.1.4. กฎเพิ่มเตมิของ Swift ID 

เหตกุารณ์เหลา่นีอ้าจเกิดขัน้เมื่อ (a) ไดรเวอร์ HID EEM ส าหรับ Swift ID เคยถกูติดตัง้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
เคร่ืองพมิพ์เคร่ืองหนึง่ และ (b) เคร่ืองพิมพ์อีกเคร่ืองหนึง่ที่มกีารเปิดใช้ EEM ได้ถกูเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ือง
นัน้ 

 ไอคอนเคร่ืองพมิพ์จะปรากฎขึน้ส าหรับเคร่ืองพมิพ์เคร่ืองที่สอง อยา่งไรก็ตาม shortcut อนัท่ีสองส าหรับ Swift ID จะ
ไมป่รากฎขึน้ (หมายเหตุ: Swift ID ไมไ่ด้ถกูออกแบบมาเพื่อใช้งานกบัเคร่ืองพมิพ์ สองเคร่ือง) 

 ถ้าเคร่ืองพิมพ์ทัง้สองเคร่ืองเช่ือมตอ่เข้ากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดยีวกนันี ้เคร่ืองพมิพ์ที่ถกูเปิดใช้งานก่อนจะถกู
ผกูเข้ากบั Swift ID 

เหตกุารณ์เหลา่นีอ้าจเกิดขึน้เมื่อ (a) ไดรเวอร์ EEM ไมเ่คยถกูติดตัง้บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์มาก่อน และ (b) เคร่ืองพิมพ์อกี
เคร่ือง (รุ่นเดียวกนั) ท่ี EEM ปิดการใช้งาน ได้ถกูเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้ 

 ไอคอนไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะปรากฎขึน้ 

 ผู้ใช้งานจะไมถ่กูถามให้เปิด flag ในเคร่ืองพมิพ์ 

 ไดรเวอร์ HID EEM จะไมถ่กูติดตัง้ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 EEM Flag ในไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์จะกลายเป็นสเีทา ไมส่ามารถเรียกใช้งานได้ 
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4. แถบฟังชั่นใน Printer Preferences 
ในสว่นนีจ้ะเป็นการแสดงภาพรวมของ แถบ Preferences ของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ 

4.1. การใช้งานแถบ Card 

แถบ Card นีเ้ป็นตวัเลอืกที่ก าหนดคณุสมบตัิขัน้พืน้ฐานของบตัร – ขนาดและการจดัหน้า(แนวนอน/แนวตัง้) นอกจากนัน้ 
แถบ Card นีย้งัประกอบไปด้วยการเข้าถงึสว่นท่ีเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตา่งๆดงันี ้

 Diagnostics 

 Test Print 

 ToolBox 

 About 

 
 

4.1.1. Card Size 

ในสว่นของ Card Size จะประกอบไปด้วยตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี ้

 ขนาดบัตรตามมาตรฐาน – เลอืกระหวา่งขนาด CR-80 หรือ CR-79 

 หน่วยวดั – เลอืกระหวา่ง นิว้ (inches) หรือมิลลิเมตร (mm) 

 Print Width (ความกว้าง) – แสดงขนาดความกว้างของบตัร 

 Print Length (ความยาว) – แสดงขนาดความยาวของบตัร 

 Card Thickness (mil) – เลอืกความหนาของบตัร โดยมีหนว่ยวดัเป็น mil (1,000 mil = 1 นิว้) 
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4.1.2. Orientation 

เลอืก Portrait ส าหรับการพิมพ์แนวตัง้ และ Landscape ส าหรับการพิมพ์แนวนอน 

4.1.3. Copies 

เลอืกจ านวนการท าส าเนา 

4.1.4. Diagnostics 

คลิก๊ที่ Diagnostics เพื่อเร่ิมต้นใช้งาน Workbench 3 utility ดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ Workbench 3 User Guide หรือ 
Workbench 3 Help facility 

4.1.5. Test Print 

คลิก๊ปุ่ ม Test Print เพื่อสัง่พิมพ์บตัรทดสอบ (Self-Test Print) ไปยงัเคร่ืองพิมพ์ 

4.1.6. ToolBox 

คลิก๊ปุ่ ม ToolBox เพื่อเปิดใช้งานตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี ้

 Configuration 

 Calibrate Ribbon 

 Clean Printer 

 Advanced Settings 
4.1.6.1. Configuration 

ตวัเลอืกนีใ้ช้เพื่อแสดงคณุสมบตัติวัเลอืกเสริมของเคร่ืองพิมพ์ที่ถกูติดตัง้เรียบร้อยแล้ว, การแจ้งเตอืนเหตกุารณ์, ตัง้คา่
ภาษาของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ และ ภาษาที่แสดงบนเคร่ืองพิมพ์ 
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การเปลี่ยนภาษา 
การเปลีย่นภาษาท าได้โดยเลอืกภาษาทีต้่องการและเลอืก OK สองครัง้ จากนัน้จึงท าการเปิดไดรเวอร์ขึน้มาใหม่ 
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4.1.6.2. Calibrate Ribbon 

ปุ่ ม Calibrate จะสง่ค าสัง่ปรับเทยีบคา่มาตฐานผ้าหมกึไปยงัเคร่ืองพิมพ์ ท าตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่เคร่ืองพิมพ์ 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ให้แนใ่จวา่ตลบัผ้าหมกึได้ถกูถอดออกจากตวัเคร่ืองแล้ว 
2 ปิดฝาหน้าเคร่ืองพมิพ์ 
3 เลอืกแถบ Calibrate Ribbon 
4 คลิก๊ Calibrate 
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4.1.6.3. Clean Printer 

ปุ่ มค าสัง่ส าหรับแถบ Clean Printer มีดงันี ้

 ปุ่ ม Clean: แสดงขัน้ตอนการท าความสะอาด ท าตามขัน้ตอนในหน้านีเ้พื่อตัง้คา่เคร่ืองพิมพ์ 

 
1. น าบตัรออกจากกลอ่งใสบ่ตัรให้หมด 
2. น าตลบัหมกึออกแล้วปิดฝาตวัเคร่ือง 
3. ดงึแถบกระดาษออกจากบตัรส าหรับท าความสะอาด 

(Cleaning Card) หมายเหตุ: อยา่ดงึแถบเลก็ออก
หากเคร่ืองพิมพ์มีการติดตัง้อปุกรณ์เขียนแถบแมเ่หลก็ 

4. ใสบ่ตัรท าความสะอาดไปท่ีช่องใสบ่ตัร ตามภาพ 

5. คลิก๊ปุ่ ม Clean 
6. ผลกับตัรท าความสะอาดเข้าเคร่ืองหากจ าเป็น 
7. เมื่อขัน้ตอนการท าความสะอาดเสร็จสมบรูณ์ บตัรท า

ความสะอาดจะออกมาทาง ทางออกบตัร 
8. ใสต่ลบัหมกึ พร้อมใช้งาน 
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ข้อความด้านความปลอดภยั (กรุณาอ่านอย่างละเอียด) 
สัญลักษณ์ ข้อควรปฏิบัติเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภยั 
อันตราย: 

 

หากไม่ปฏบิัตติามขัน้ตอนการติดตัง้ต่อไปนี ้อาจส่งผลให้เกดิการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวติได้ 
ข้อมลูที่แสดงเก่ียวกบัปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกบัความปลอดภยัที่แสดงขึน้มา บง่บอกได้จาก
สญัลกัษณ์แจ้งเตือน (ตามที่แสดงด้านซ้ายมือ) 

 เพื่อป้องการการบาดเจ็บส่วนบุคคล, สามารถดไูด้จากข้อความด้านความปลอดภยั
ตอ่ไปนี ้ก่อนที่จะเร่ิมท างานตอ่ไป ตอ่จากสญัลกัษณ์นี ้

 เพื่อป้องการการบาดเจ็บส่วนบุคคล, จ าเป็นต้องถอดปลัก๊ไฟเคร่ืองพิมพ์ออกก่อนทกุ
ครัง้ก่อนกระท าขัน้ตอนการซอ่มแซมเคร่ืองพิมพ์ ยกเว้นจะระบไุว้เป็นอยา่งอื่น 

 เพื่อป้องการการบาดเจ็บส่วนบุคคล, ให้แนใ่จวา่บคุคลที่จะกระท าการตอ่ไปต้องเป็น
บคุคลที่ได้รับการฝึกอบรม 

ข้อควรระวัง: 

 

อุปกรณ์นีม้ีความไวต่อประจุไฟฟ้าสถติ อุปกรณ์อาจเกิดความเสียหายได้หากมีการ
สัมผัสกับการปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ 
ข้อมลูที่แสดงเก่ียวกบัปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกบัความปลอดภยัที่แสดงขึน้มา บง่บอกได้จาก
สญัลกัษณ์แจ้งเตือน (ตามที่แสดงด้านซ้ายมือ) 

 เพื่อป้องกนัความเสียหายต่ออุปกรณ์และสื่อพิมพ์, สามารถดไูด้จากข้อความด้าน
ความปลอดภยัตอ่ไปนี ้ก่อนที่จะเร่ิมท างานตอ่ไป ตอ่จากสญัลกัษณ์นี ้

 เพื่อป้องกนัความเสียหายต่ออุปกรณ์และสื่อพิมพ์, รักษาวินยัการท าตามขัน้ตอน
การถา่ยเถประจไุฟฟ้า (ESD) ในขณะที่ท างานกบัสายเคเบิลที่เช่ือมตอ่ หรือยู่ใกล้กบั
แผงวงจรหลกั และหวัพิมพ์ 

 เพื่อป้องกนัความเสียหายต่ออุปกรณ์และสื่อพิมพ์, จ าเป็นต้องใสอ่ปุกรณ์สายดิน
สว่นตวัที่เหมาะสมทกุครัง้ (เช่น สายดินชนดิรัดข้อมือคณุภาพสงู เพื่อป้องกนัความ
เสยีหาย) 

 เพื่อป้องกนัความเสียหายต่ออุปกรณ์และสื่อพิมพ์, จ าเป็นต้องน าผ้าหมึกและบตัร
ออกจากเคร่ืองพิมพ์ทกุครัง้ก่อนกระท าการซอ่มแซม ยกเว้นจะระบไุว้เป็นอยา่งอื่น 

 เพื่อป้องกนัความเสียหายต่ออุปกรณ์และสื่อพิมพ์, ถอดเคร่ืองประดบัออกจากมือ
และนิว้ รวมถงึการท าความสะอาดมือเพื่อขจดัคราบน า้มนัหรือสิง่สกปรกก่อนการ
ท างานกบัเคร่ืองพิมพ์ 
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ชุดอุปกรณ์ท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ 

  ข้อควรระวัง: เช่นเดียวกบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัว่ไป, สว่นประกอบภายในของเคร่ืองพมิพ์ เช่น หวัพิมพ์ 
อาจเกิดความเสยีหายได้หากมกีารสมัผสักบัการปลอ่ยประจไุฟฟ้าสถิต และเพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 
จึงจ าเป็นต้องสวมใสอ่ปุกรณ์สายดินสว่นตวัที่เหมาะสมทกุครัง้ เช่น สายดินชนดิรัดข้อมอื (พร้อมตวัต้านทาน) ท่ีเช่ือมตอ่
กบัสายดิน ESD 
 
ชดุอปุกรณ์ท าความสะอาดนี ้เป็นชดุอปุกรณ์ชนดิพิเศษที่ต้องถกูใช้งานอยา่งถกูต้องและถกูวิธี ซึง่มีไว้เพื่อบ ารุงรักษา
เคร่ืองพมิพ์ FARGO โดยการท าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้และจะใช้เวลาเพียงไมถ่ึง 10 นาที 
ค าอธิบาย ชุดอุปกรณ์ (รูปภาพ) 
ไม้ถทู าความสะอาดหัวพิมพ์ สี่ (4) ไม้ เป็น
ไม้ที่ถกูชบุด้วย ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 
(Isopropyl alcohol) 99.99% ส าหรับท าความ
สะอาดหวัพมิพ์ของเคร่ืองพมิพ์ 

 

 
 

บัตรแอลกอฮอล์ สาม (3) ใบ เป็นบตัรที่ถกู
ชบุด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl 
alcohol) 99.99% ส าหรับท าความสะอาด
ลกูกลิง้เคร่ืองพิมพ์ และลกูกลิง้ดดูบตัร 

 

 
 

บัตรท าความสะอาด สิบ (10) ใบ เป็นบตัร
ยาวทีม่ีแถบกาวด้านหลงัส าหรับท าความ
สะอาดลกูกลิง้เคร่ืองพิมพ์ และลกูกลิง้ดดูบตัร 

 

 
 

 
  



 

 UNOFFICIAL TRANSLATION By Vulcan Technology Co.,Ltd. หน้า 37 

DTC1250e/DTC1000Me/DTC4250e Card Printer User Guide, PLT-01668, 1.0 

การท าความสะอาดหวัพิมพ์ 
 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 

 ข้อควรระวัง: ปิดเคร่ืองพิมพ์ และถอดปลัก๊ออกจากตวัเคร่ือง 
2 น าตลบัหมกึออกจากเคร่ืองพิมพ์ 
3 ฉีกซอง ไม้ถทู าความสะอาดหัวพิมพ์ แล้วท าการบีบ/หกัที่หวัให้แตกเพื่อท าการชบุแอลกอฮอล์ที่อยูใ่นหวัไม้ 
4 ใช้ด้านปลายของไม้ถหูวัพิมพ์ไป-มา หลงัจากนัน้รอให้แห้งก่อนจึงท าการสัง่พมิพ์ 
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การท าความสะอาดลูกกลิง้เคร่ืองพิมพ์ และลูกกลิง้ดดูบตัร 
ท าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีใ้นทกุๆการพิมพ์ 1,000 ครัง้ โดยประมาณ เพื่อรักษาไว้ซึง่คณุภาพงานพิมพ์ที่สม ่าเสมอ (หมาย
เหต:ุ ลกูกลิง้ดดูบตัรเป็นอปุกรณ์ที่ขบัเคลือ่นบตัรในระหวา่งขัน้ตอนการพิมพ์ ดงันัน้ควรจะต้องรักษาความสะอาดลกูกลิง้นี ้
เพื่อป้องกนัการตดิขดัของบตัร และสิง่สกปรกบนบตัร ขัน้ตอนการท าความสะอาดนีเ้ป็นการท าให้คณุภาพงานพิมพ์ดียิง่ขึน้ 
และยงัยดือายกุารใช้งานของหวัพิมพ์อีกด้วย) 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 เปิดฝาเคร่ืองพมิพ์ เพื่อน าตลบัผ้าหมกึออก แล้วปิดฝา น าบตัรทัง้หมดออกจากกลอ่งใสบ่ตัรของเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
 

2 .ใช้ บัตรท าความสะอาด ของเคร่ืองพิมพ์โดยท าการดงึแถบกาวออกจากบตัรทัง้สองด้าน 

 ถ้าเคร่ืองพิมพ์มีอปุกรณ์เขียนแถบแมเ่หลก็ตดิตัง้อยู ่ให้แนใ่จวา่แถบกาวขนาดเลก็ที่อยูด้่านบนของ 
บัตรท าความสะอาด ไมไ่ด้ถกูดงึออกไป 

 แถบกาวขนาดเลก็นีม้ีไว้เพื่อป้องกนัอปุกรณ์หวัเขียนแถบแมเ่หลก็จากความเหนียวของ บัตรท าความ
สะอาด 

 

 
 

3 ใส ่บัตรท าความสะอาด ในช่องใสบ่ตัร (Single Feed Card Slot) จนบตัรหยดุนิง่ 
ถ้าเคร่ืองพิมพ์มีอปุกรณ์เขียนแถบแมเ่หลก็ตดิตัง้อยู ่ผู้ใช้ต้องใส ่บัตรท าความสะอาด โดยหงายบตัรด้านท่ี
ถกูพิมพ์ขึน้ และให้แถบกาวขนาดเลก็หนัมาทางด้านหน้าของตวัเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
 

4 จากเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้ท าการเปิด ไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์ แล้วเลอืก Printing Preferences 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
5 คลิก๊ที่ปุ่ ม Toolbox 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
6 คลิก๊ที่แถบ Clean Printer 

 

 
 

7 คลิก๊ปุ่ ม Clean (จากภาพด้านบน) 

 เคร่ืองพมิพ์จะท าการดงึ บตัรท าความสะอาด และเร่ิมต้นขัน้ตอนการท าความสะอาดโดยอตัโนมตัิ 

 ขัน้ตอนนีถ้กูออกแบบขึน้มาเพื่อใช้ท าความสะอาดอปุกรณ์ลกูกลิง้เคร่ืองพมิพ์ และลกูกลิง้ดดูบตัรทีอ่ยู่
ภายในเคร่ืองพมิพ์ 
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การท าความสะอาดโครงสร้างภายนอกเคร่ืองพิมพ์ 
ควรท าความสะอาดโดยใช้ ผ้าไมโครไฟเบอร์ เทา่นัน้ ห้ามท าการหยดน า้ใสเ่คร่ืองพิมพ์ และให้แนใ่จวา่เคร่ืองพมิพ์แห้ง
อยา่งทัว่ถงึก่อนท าการสัง่พมิพ์  
หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์มีโครงสร้างภายนอกที่มคีวามคงทน และสามารถรักษาความเงางาม และรูปร่างไปได้นานหลายปี 
 

4.1.6.4. Advanced Settings 

แถบ Advanced Settings ใช้เพือ่ปรับการตัง้คา่ภายในตวัเคร่ืองพิมพ์ ซึง่เป็นคา่เฉพาะที่ถกูตัง้มาจากโรงงานของแตล่ะ
เคร่ือง และบนัทกึไว้ในหนว่ยความจ าของเคร่ืองพิมพ์  
หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเลอืก Restore Defaults เพื่อคืนคา่กลบัไปเป็นคา่เร่ิมต้นใหมอ่ีกครัง้ได้ 
 
การเปลีย่นแปลงคา่ตา่งๆจะเป็นการเปลีย่นการตัง้คา่ของเฟิร์มแวร์ ดงันี ้

 คอลัมน์ Setting: แสดงหวัข้อการตัง้คา่ 

 คอลัมน์ Default: แสดงคา่เร่ิมต้นการตัง้คา่ 

 คอลัมน์ Current: แสดงคา่ปัจจบุนัของการตัง้คา่ 

 ปุ่ม Apply: เร่ิมต้นใช้งานคา่ที่แก้ไข 

 ปุ่ม Restore Defaults: คืนคา่กลบัไปสูค่า่เร่ิมต้นทัง้หมด 

 Enable Swift ID over a USB connection: เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเปิดใช้งาน Swift ID เมื่อเคร่ืองพมิพ์ได้ถกูเช่ือมตอ่
ผา่น USB 

 Enable Mag Verify: เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อตรวจสอบวา่ข้อมลูได้ถกูเขียนลงบนแถบแมเ่หลก็อยา่งถกูต้อง 
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ตวัอยา่ง: 

 
 
หัวข้อการตัง้ค่า ตัวเลอืก 
Head Resistance คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงาน การปรับคา่นีจ้ะท าก็ตอ่เมื่อมกีารเปลีย่น main 

board หรือหวัพิมพ์ 
คา่ของหวัพิมพ์สามารถดไูด้จากด้านลา่งของหวัพิมพ์ ตวัอยา่งเชน่ R=XXXX 

Print Left of Form ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อปรับต าแหนง่แนวตัง้ของรูปภาพท่ีต้องการพิมพ์บนบตัร (เพื่อให้ภาพ
ได้ต าแหนง่ศนูย์กลาง) 

 การปรับคา่สงูสดุอยูท่ี่ +/- 127 

 การเพิม่แตล่ะครัง้จะเทา่กบั 0.01 นิว้ 
Image Darkness ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อปรับคา่ความเข้มโดยรวมของงานพิมพ์โดยเป็นการเพิ่ม หรือ ลดความ

ร้อนของหวัพิมพ์ 

 ข้อควรระวัง: การตัง้คา่นีส้งูจนเกินไปอาจท าให้ผ้าหมกึติด หรือขาดได้ 
Print Top of Form ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อปรับต าแหนง่แนวนอนของรูปภาพท่ีต้องการพิมพ์บนบตัร (เพื่อให้ภาพ

ได้ต าแหนง่ศนูย์กลาง) 

 ข้อควรระวัง: การตัง้คา่ลบมากจนเกินไปอาจท าให้ผ้าหมกึติด หรือขาดได้ 
Mag Top of Form ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อขยบัจดุเร่ิมต้นการเขียนแถบแมเ่หลก็ลงบนแถบแมเ่หลก็ของบตัร 

 ข้อควรระวัง: ถ้าคา่ลบถกูก าหนดสงูเกินไป เคร่ืองพิมพ์อาจจะเร่ิมต้น
เขียนข้อมลูก่อนทีแ่ถบแมเ่หลก็ของบตัรจะขยบัมาถึงหวัเขยีนแถบแมเ่หลก็ 

Ribbon Print Tension ใช้ตวัเลอืกแรงตงึผ้าหมกึ (Ribbon Tension) เพื่อเพิ่มหรือลด แรงดงึของผ้าหมกึ
ในขณะท าการพิมพ์ 

Ribbon Calibrate Green นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Resin Heat Adjust ใช้การปรับคา่นีส้ าหรับการปรับ ตวัหนงัสอื หรือบาร์โค้ดที่พมิพ์ด้วยเรซิ่นสดี า ถ้าหาก
ปรากฎวา่ภาพซีด หรือ จาง/เข้มเกินไป 

 การปรับคา่สงูสดุอยูท่ี่ +/- 100 
(หมายเหตุ: การควบคมุนีม้ีประโยชน์ส าหรับการปรับแตง่การถา่ยเทเรซิ่นในการพิมพ์
ตวัหนงัสอืหรือบาร์โค้ด) 

Sleep Time การตัง้คา่เวลาพกั เป็นการปรับคา่จ านวนนาทีทีเ่คร่ืองพมิพ์ไมไ่ด้ท างานก่อนจะเข้าสู่
โหมดพกัเพื่อประหยดัพลงังาน 
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หัวข้อการตัง้ค่า ตัวเลอืก 
OLED Contrast 
(display contrast) 

ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อ เพิ่ม หรือ ลด คา่ความแตกตา่งของส ี(contrast) บนหน้าจอของ
เคร่ืองพมิพ์ (ถ้าม)ี 

Ribbon Calibrate Blue นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Cleaning Rate ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อปรับจ านวนของบตัรที่ถกูพิมพ์กอ่นท่ีเคร่ืองพิมพ์จะแสดงข้อความ
เตือนการท าความสะอาดเคร่ือง 

 คา่เร่ิมต้นปกตอิยูท่ี่ 3,000 ใบ 
Mag Hi-Co Voltage Offset ตวัเลอืกนีเ้ป็นการเปลีย่นแรงดนัไฟฟ้าที่สง่ไปหาหวัเขียนแถบแมเ่หลก็ (หมายเหตุ: คา่

นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับการแนะน าจาก
ช่างผู้ช านาญการ) 

Mag Lo-Co Voltage Offset ตวัเลอืกนีเ้ป็นการเปลีย่นแรงดนัไฟฟ้าที่สง่ไปหาหวัเขียนแถบแมเ่หลก็ (หมายเหตุ: คา่
นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับการแนะน าจาก
ช่างผู้ช านาญการ) 

Ribbon Green LED Level นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Ribbon Blue LED Level นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Erase Heat Offset ปรับแตง่อณุหภมูิส าหรับลบบตัรชนิดพิมพ์ซ า้ได้ (re-writable card) ตามความ
ต้องการ 
 การเพิม่คา่ Current Setting เป็นการเพิ่มความร้อนท่ีใช้ในขัน้ตอนการลบ 
หรือ 
 การลดคา่ Current Setting เป็นการลดความร้อนท่ีใช้ในขัน้ตอนการลบ 
(หมายเหตุ: Erase Heat Offset เป็นคา่ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถควบคมุระดบัความร้อน
ของหวัพิมพ์ในขณะท่ีก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการลบ ระดบัความร้อนท่ีเหมาะสมควรถกู
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัขัน้ตอนการลบ คา่นีค้วรถกูปรับแตง่เพื่อการลบท่ีสมบรูณ์) 

Write Heat Offset ปรับแตง่อณุหภมูิการเขียนส าหรับบตัรชนิดพิมพ์ซ า้ได้ (re-writable card) ตามความ
ต้องการ 
 การเพิม่คา่ Current Setting เป็นการเพิ่มความร้อนท่ีใช้ในการพิมพ์บตัรชนิด

พิมพ์ซ า้ได้ (re-writable card) 
หรือ 
 การลดคา่ Current Setting เป็นการลดความร้อนท่ีใช้ในการพิมพ์บตัรชนิดพิมพ์

ซ า้ได้ (re-writable card) 
(หมายเหตุ: Write Heat Offset เป็นคา่ที่ท าให้ผู้ใช้สามารถควบคมุระดบัความร้อน
ของหวัพิมพ์ในขณะท่ีก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพิมพ์ ระดบัความร้อนท่ีเหมาะสมควรถกู
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัขัน้ตอนการพิมพ์ คา่นีค้วรถกูปรับแตง่เพื่อการพิมพ์ที่สมบรูณ์) 
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หัวข้อการตัง้ค่า ตัวเลอืก 
Flipper Home Offset นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข หากมีการเปลีย่น

อปุกรณ์ Flipper และยงัไมเ่คยได้รับการเทยีบวดัคา่มาตรฐาน (calibrate) คา่นีอ้าจจะ
ต้องมกีารปรับ 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Flipper Lam Height Offset นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข หากมีการเปลีย่น
อปุกรณ์ Flipper และยงัไมเ่คยได้รับการเทยีบวดัคา่มาตรฐาน (calibrate) คา่นีอ้าจจะ
ต้องมกีารปรับ 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Mag Super-Co Voltage 
Offset 

ตวัเลอืกนีจ้ะเป็นการเปลีย่นแปลงคา่กระแสไฟท่ีสง่ไปท่ีหวัเขียนแถบแมเ่หลก็ 
คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับการแนะน าจาก
ช่างผู้ช านาญการ 

Mag Medium-Co Voltage 
Offset 

ตวัเลอืกนีจ้ะเป็นการเปลีย่นแปลงคา่กระแสไฟท่ีสง่ไปท่ีหวัเขียนแถบแมเ่หลก็ 
คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับการแนะน าจาก
ช่างผู้ช านาญการ 

Head Home Offset นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข เว้นแตม่ีการเปลีย่น
ชดุหวัพมิพ์ 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Head Print Offset นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข เว้นแตม่ีการเปลีย่น
ชดุหวัพมิพ์ 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Head Contact Offset นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข เว้นแตม่ีการเปลีย่น
ชดุหวัพมิพ์ 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Head Queue Offset นีค้ือคา่บงัคบัการวดัคา่มาตรฐาน และไมค่วรจะถกูปรับหรือแก้ไข เว้นแตม่ีการเปลีย่น
ชดุหวัพมิพ์ 
(หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็นคา่ที่ถกูก าหนดจากโรงงานและไมค่วรถกูแก้ไขเว้นแตจ่ะได้รับ
การแนะน าจากชา่งผู้ช านาญการ) 

Head Card Thickness Offset ปรับแตง่คา่ทางเดินของบตัรเพื่อรองรับขนาดความหนาของบตัรตา่งๆ 
Head Smart Card Engage 
Offset 

ปรับคา่ต าแหนง่ของหวัพมิพ์เพื่อการใช้งานกบัอุปกรณ์เขียนบตัรสมาร์ทการ์ด 

Head Mag Offset ปรับต าแหนง่หวัพิมพ์ส าหรับการเขียนแถบแมเ่หลก็ 
Overlay Heat Adjust ปรับคา่อณุหภมูิส าหรับการพิมพ์ฟิล์ม overlay 
10 Mil Card Queue Offset ปรับคา่การเรียงคิวขาเข้าส าหรับการใช้บตัรบาง 
Erase Speed ปรับคา่ความเร็วของขัน้ตอนการลบบตัรที่เขียนใหมไ่ด้ 
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หัวข้อการตัง้ค่า ตัวเลอืก 
Standard Resin Head Adjust ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อปรับแตง่ความเข้มของหมกึเรซิ่น สดี าส าหรับตวัหนงัสอื และบาร์โค้ด 

หากผลลพัธ์ที่ได้จาง หรือเข้มเกินไป 
การปรับคา่สงูสดุอยูท่ี่ +/- 100 
การควบคมุนีม้ีประโยชน์ส าหรับปรับแตง่การสง่ผา่นตวัหนงัสอื และบาร์โค้ดแบบเรซิ่น 

Printhead Smart Cue Offset ปรับแตง่คา่ทางเดินของบตัรเพื่อรองรับขนาดความหนาของบตัรตา่งๆ 
Enable Swift ID over USB 
connection 

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเปิดใช้งาน Swift ID ผา่นการเช่ือมตอ่ USB เมื่อตวัเลอืกทีถ่กูเลอืก 
การเช่ือมตอ่ผา่น Ethernet (ถ้าม)ี ของเคร่ืองพิมพ์จะไมส่ามารถท างานได้ 

 ถ้าตวัเลอืก USB ไมส่ามารถเข้าถึงได้ หมายความวา่ HID EEM ไดรเวอร์ที่ Swift 
ID ใช้เพื่อเช่ือมตอ่ USB ไมไ่ด้ถกูติดตัง้ 

 ไดรเวอร์สามารถหาได้จาก แผน่ซีดีส าหรับตดิตัง้ หรือสามารถดาวโหลดได้จาก
เวปเพจ HID Global support 

 วิธีที่งา่ยที่สดุที่ท าให้สามารถกลบัมาตดิตัง้ Swift ID ได้ คือการท าการ ถอนการ
ติดตัง้ เคร่ืองพมิพ์และสว่นประกอบตา่งๆ หลงัจากนัน้จึงเร่ิมขัน้ตอนการติดตัง้
ใหมอ่ีกครับ โดยเลอืกแอพพลเิคชัน่ Swift ID  

 

4.2. การใช้งานแถบ Device Options 

คลิก๊ที่แถบ Device Options เพือ่แสดงการใช้งาน Supplies, Dual Sided และ Options 
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4.2.1. Supplies 

คลิก๊ Automatically detect the installed Ribbon for every print job เพื่อตรวจสอบชนดิริบ้บ้อนก่อนพิมพ์เพื่อให้แนใ่จ
วา่ชนดิของผ้าหมกึทีถ่กูเลอืกตรงกบัผ้าหมกึทีใ่สอ่ยูใ่นเคร่ืองพิมพ์ ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะท าการเปลีย่นชนิดของผ้าหมกึให้
ถกูต้อง โดยจะแจ้งวา่คา่ปัจจบุนัถกูเปลีย่นหรือชนดิผ้าหมกึปัจจบุนัถกูต้องแล้ว 

 
หากต้องการเลอืกชนดิของริบ้บ้อนเอง ให้ท าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. ยกเลกิตวัเลอืก Automatically detect the installed Ribbon for every print job 
2. คลิก๊ปุ่ ม drop-down เพื่อเลอืกชนิดของริบ้บ้อน 
3. เลอืกชนิดของริบ้บ้อนท่ีต้องการ โดยตวัเลอืกที่แสดงขึน้มาจะขึน้อยูก่บัความสอดคล้องกบัรุ่นของเคร่ืองพิมพ์ 

และส าหรับบตัรชนิดเขียนใหมไ่ด้ ให้เลอืก None – Re-Writable 

4.2.2. Dual Sided 

ตวัเลอืกนีเ้ป็นตวัเลอืกส าหรับความสามารถการพิมพ์สองด้าน 

 Print Both Sides – คลิก๊เพื่อเลอืกให้ท าการพิมพ์ด้านหน้าและด้านหลงับตัรโดยอตัโนมตัิ 

 Split 1 Set of Ribbon Panels – เลอืกตวัเลอืกนี ้เพื่อท าการพิมพ์สด้ีานหน้าบตัร และพิมพ์เรซิ่นด าบนด้านหลงัของ
บตัร (ใช้ได้ทัง้ผ้าหมกึส ีYMCKO หรือ YMCKOK) 

 Print Back Image on Front of Card – เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อพิมพ์หน้าแรกของงานพิมพ์แบบสองหน้าลงบนด้านหลงั
ของบตัร ตวัเลอืกนีส้ามารถท าให้พิมพ์เรซิ่นด าลงบนด้านท่ีมชิีพ smart card (หมายเหตุ: หน้าที่ 2 ของงานพิมพ์จะถกู
พิมพ์ลงบนด้านหน้าของบตัร) 

 Print Back Side Only – เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อพิมพ์ด้านหลงับตัรอยา่งเดียวเทา่นัน้ 
ตวัเลอืกในพืน้ท่ี Dual Sided จะไมเ่ปิดให้ใช้งานหาก เคร่ืองพิมพ์เป็นเคร่ืองชนิดพิมพ์ด้านเดียว 

4.2.3. Options 

ตวัเลอืกนีจ้ะเป็นการใช้งานตวัเลอืกเสริมส าหรับการพิมพ์ 

 Rotate Front 180 Degrees – เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อหมนุภาพหน้าบตัร 180 องศา (เมื่อสัง่พิมพ์) เพือ่เป็นการปรับพืน้ท่ี
ให้กบัต าแหนง่ chip หรือ RFID Sensor 

 Rotate Back 180 Degrees – เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อหมนุภาพหลงับตัร 180 องศา (เมื่อสัง่พิมพ์) เพือ่เป็นการปรับพืน้ท่ี
ให้กบัต าแหนง่ chip หรือ RFID Sensor 

 Disable Printing – ใช้ตวัเลอืกนีเ้พื่อปิดการท างานการพิมพ์บตัรของเคร่ืองพิมพ์ 

 Invert F-panel Image – เลอืกเพื่อสลบัสว่นของรูปภาพท่ีพิมพ์ด้วยผ้าหมกึสเีรืองแสง (fluorescent film panel) 
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Write Only – เลอืกตวัเลอืกนีส้ าหรับการใช้งานบตัรชนิดพมิพ์ซ า้ได้ คา่เร่ิมต้นของเคร่ืองพิมพ์จะเป็นการลบหน้าบตัร
ทัง้หมดก่อนแล้วจงึพิมพ์ข้อมลูใหมล่งบตัร โดยไมม่ีตวัเลอืกส าหรับการก าหนดพืน้ท่ีโดยเฉพาะเพื่อท าการลบ อยา่งไรก็ได้ 
หากต้องการพิมพ์หรือลบเฉพาะพืน้ท่ี ให้เลอืกใช้แถบ Overlay/Print Area โดยเลอืกพืน้ท่ีที่ต้องการแบบเดียวกบัการใช้
งานการพิมพ์ด้วยผ้าหมกึปกติ หากต้องการลบบตัรจ านวนครัง้ละหลายใบ ให้ใช้ตวัเลอืกจาก FARGO Workbench Re-

Writable Card Eraser โดยจะเป็นการลบอยา่งเดียวไมม่ีการพิมพ์ 
หมายเหตุ: ไมม่ีการใช้ผ้าหมกึกบับตัรชนิดพิมพ์ซ า้ได้ ห้ามใสต่ลบัผ้าหมกึไว้ในเคร่ืองพิมพ์ขณะท าการพิมพ์บตัรชนดิพิมพ์
ซ า้ได้ การท าเช่นนัน้จะท าให้บตัรเสยีหายได้ 
Encrypt Job Data – เลอืกเพื่อท าการเข้ารหสัข้อมลูการพิมพ์เพื่อเป็นการยกระดบัด้านความปลอดภยั 
 

4.3. การใช้งานแถบ Image Color 

แถบ Image Color มีไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงคณุภาพสขีองรูปภาพบนบตัร โดยแถบ Image Color จะประกอบไปด้วย 2 
สว่นคือ Image Quality และ Heat 
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4.3.1. Image Quality 

ในสว่นของ Image Quality จะประกอบไปด้วยสองสว่นคือ Color Matching และ Resin Dither 

 Color Matching (การจบัคูส่)ี – ประกอบไปด้วย 3 ตวัเลอืกคือ: 
o None – เลอืกตวัเลอืกนี:้ 

 หากต้องการเน้นความเร็วการพิมพ์มากกวา่คณุภาพส ี
 หากสทีี่ได้ถกูต้องตามงานพิมพ์ทีพ่ิมพ์ไปแล้วก่อนหน้านี,้ หรือ 
 หากมกีารใช้ซอฟต์แวร์จบัคูส่ภีายนอก (third party color matching software) 

o System Color Management – เลอืกเพื่อท าการจบัคูค่า่สผีา่นกลไกการจบัคูค่า่สทีี่ซบัซ้อน 
หมายเหตุ: ตวัเลอืกนีเ้ป็นตวัเลอืกที่ช่วยให้คา่สใีกล้เคียงกบัสทีี่ปรากฎบนหน้าจอ 

o Algebraic – เลอืกเพื่อใช้วิธีการจบัคูค่า่สแีบบ Algebraic color-matching 

 Dither (การรวมจุดสี) – เลอืกวธีิการรวมจดุส ี(dither) ที่เหมาะสมส าหรับชนิดของภาพท่ีต้องการพิมพ์ ตวัเลอืก
นีจ้ะมีผลเฉพาะงานพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยผ้าหมกึเรซิ่นเทา่นัน้ 

 

4.3.2. Heat 

พืน้ท่ีในสว่นของ Heat จะประกอบไปด้วยแถบเลือ่นส าหรับปรับแตง่อณุหภมูิเมื่อท าการพิมพ์ด้วยผ้าหมกึชนดิตา่งๆกนั 

 Dye-Sub Intensity (YMC) - ควบคมุความมืดและความสวา่งโดยรวมของงานพิมพ์โดยการปรับต าแหนง่ตวั
เลือ่น Dye-Sub Intensity เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้ายเป็นการลดความร้อนท่ีใช้ระหวา่งการพิมพ์ และเป็นการท าให้
ภาพสวา่งขึน้ เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเป็นการเพิม่ความร้อนท่ีใช้ระหวา่งพิมพ์ และเป็นการท าให้ภาพเข้มขึน้ 
หมายเหตุ: ตวัเลือ่นนีจ้ะมีผลเฉพาะกบัภาพท่ีพิมพ์ด้วยผ้าหมกึชนิดหมกึพิมพ์สรีะเหดิ (dye-sublimation) 

 Resin Heat, Front (K) – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้าย (a) เป็นการลดความร้อนท่ีใช้ระหวา่งพิมพ์ และ (b) ท าให้
ภาพท่ีพิมพ์ด้วยเรซิ่นสวา่งขึน้ หรือ ลดความอิ่มตวัลง / เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวา (a) เป็นการเพิม่ความร้อนท่ีใช้ 
หรือ (b) ท าให้ภาพเข้ม หรืออิ่มตวัขึน้ 

 Resin Heat, Back (K)�- เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้าย (a) เป็นการลดความร้อนท่ีใช้ระหวา่งพมิพ์ และ (b) ท าให้
ภาพท่ีพิมพ์ด้วยเรซิ่นสวา่งขึน้ หรือ ลดความอิ่มตวัลง / เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวา (a) เป็นการเพิม่ความร้อนท่ีใช้ 
หรือ (b) ท าให้ภาพเข้ม หรืออิ่มตวัขึน้ 

 Overlay Heat (O) – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้ายจะเป็นการลดความร้อนลงในขณะพิมพ์ / เลือ่นตวัเลือ่นไป
ทางขวาเป็นการเพิ่มความร้อนท่ีใช้ 

 

4.3.3. Default 

คลิก๊ที่ปุ่ ม Default เพื่อคืนคา่ตวัเลอืกทัง้หมดให้กลบัไปสูค่า่เร่ิมต้นจากโรงงาน 
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4.3.4. Advanced Settings 

คลิก๊ที่ปุ่ ม Advanced Settings เพื่อเปิดหน้าตา่ง Advanced Image Color  

 
 
ภายในหน้าตา่ง Advanced Image Color ประกอบไปด้วย Image Quality และ Balance 

 Image Quality – ประกอบไปด้วย 3 ตวัเลอืกคือ: 
o Sharpness – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเพื่อเพิ่มความคมให้รูปภาพ เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้ายเพื่อลด

ความคมรูปภาพ 
o Contrast – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเพื่อเพิ่มการตดัสิของภาพ เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้ายเพื่อลดการตดั

ส ี
o Gamma – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเพื่อเพิ่มแกมมา่ของภาพ เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้ายเพื่อลดแกมมา่ 

 Balance – ประกอบไปด้วย 3 ตวัเลอืกคือ: 
o Yellow Balance – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเพื่อเพิ่มปริมาณสเีหลอืงบนภาพ เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้าย

เพื่อลดปริมาณสเีหลอืงบนภาพ 
o Magenta Balance – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเพื่อเพิ่มปริมาณสแีดงเข้มบนภาพ เลือ่นตวัเลือ่นไป

ทางซ้ายเพื่อลดปริมาณสแีดงเข้มบนภาพ 
o Cyan Balance – เลือ่นตวัเลือ่นไปทางขวาเพื่อเพิ่มปริมาณสฟ้ีาบนภาพ เลือ่นตวัเลือ่นไปทางซ้ายเพื่อ

ลดปริมาณสฟ้ีาบนภาพ 
คลิก๊ที่ปุ่ ม Default เพื่อคืนคา่ตวัเลอืกทัง้หมดให้กลบัไปสูค่า่เร่ิมต้นจากโรงงาน 
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4.4. การใช้งานแถบ Image Calibrate 

ใช้แถบ Image Calibrate เพื่อควบคมุต าแหนง่ของพืน้ท่ีการพิมพ์ให้สอดคล้องกบับตัร 

 
 
ใช้ตวัควบคมุต าแหนง่รูปภาพแนวตัง้และแนวนอนเพื่อปรับต าแหนง่พืน้ท่ีการพิมพ์โดยรวมให้ให้ได้ต าแหนง่ศนูย์กลางของ
บตัร จ านวนตวัเลขสงูสดุที่สามารถก าหนดได้ส าหรับการปรับคา่แนวตัง้ และแนวนอนคือ ± 100 pixels (1 pixels = 
ประมาณ 0.03 นิว้ / 0.8 มม.) 

 Vertical - ใช้ตวัเลอืกปรับคา่แนวตัง้ (vertical) เพื่อเลือ่นต าแหนง่รูปภาพไปทาง ด้านหลงัเคร่ืองพิมพ์กรณีใส่
ตวัเลขคา่บวก และไปทางด้านหน้าของเคร่ืองพมิพ์ กรณีใสต่วัเลขคา่ที่เป็นลบ 

 Horizontal – ใช้ตวัเลอืกปรับคา่แนวนอนเพื่อเลือ่นต าแหนง่รูปภาพไปทาง ช่องทางออกบตัร กรณีใสต่วัเลขคา่
บวก และไปทางช่องทางเข้าบตัร กรณีใสต่วัเลขคา่ลบ 
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4.5. การใช้งานแถบ Magnetic Encoding 

เลอืกแถบ Magnetic Encoding เพื่อแสดงตวัเลอืกการควบคมุขัน้ตอนการเขียนข้อมลูลงบนแถบแมเ่หลก็ ผู้ใช้ควรใช้
ตวัเลอืกนีต้อ่เมื่อเคร่ืองพิมพ์มีอปุกรณ์เขียนแถบแมเ่หลก็ติดตัง้อยู่ 

 
 
แถบ Magnetic Encoding ประกอบไปด้วย สองสว่น คือ Encoding Options และ Magnetic Track Options 

4.5.1. Encoding Options 

ประกอบไปด้วย ตวัเลอืก 2 โหมดคือ ISO Encoding และ Custom Encoding or Raw Binary Encoding 
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โหมด ISO Encoding – ผู้ใช้สามารถเปลีย่นวิธีการเขยีนข้อมลู และการตัง้คา่ coercivity หรือ แก้ไขคา่มาตรฐาน ISO 
ส าหรับ Track 1, 2, และ 3 โดยสามารถท าได้โดยการแก้ไขคา่ทีถ่กูต้องให้กบัตวัเลอืก Magnetic Encoding นี ้
แถบหน้าต่าง ขัน้ตอน ขัน้ตอน (ต่อ) 

 

ถ้าผู้ใช้เลอืก ISO Encoding จะเป็น
การสง่ชดุรูปแบบตวัอกัษร 

ตวัเลอืกนีจ้ะเป็นการเปิดใช้แถบ Track 
อยา่งไรก็ตาม ทกุฟังชัน่บนแถบ Track จะ
ไมถ่กูเปิดใช้งาน หรือ เป็นสเีทา และจะ
แสดงคา่เร่ิมต้นตามมาตรฐาน ISO ซึง่
เป็นรายการคา่เร่ิมต้น ส าหรับตวัเลอืก 
Shift Data Left จะยงัคงไมถ่กูเลอืกและ
ไมส่ามารถใช้งานได้ 

 

ถ้าผู้ใช้เลอืก Custom Encoding, 
ตวัเลอืกทัง้หมดจะถกูเปิดใช้งาน 

ค่าเร่ิมต้นจะเป็น ISO Encoding (หมาย
เหตุ: คา่เร่ิมต้นจะเป็นคา่เดยีวกบัคา่
เร่ิมต้นของ ISO Encoding) 
ทกุฟังชัน่บนตวัเลอืกแถบแมเ่หลก็ 
(Magnetic Track Option) จะถกูเปิดใช้
งาน 

 

ถ้าผู้ใช้เลอืก Raw Binary 

Encoding, เป็นการสง่ข้อมลูแบบ
เลขฐานสอง (binary string) แทนที่
จะเป็นแบบชดุรูปแบบตวัอกัษร 

ตวัเลอืกฟังชัน่ Coercivity จะถกูเปิดใช้
งานและ กลอ่งตวัเลอืก Shift Data Left 
จะถกูปิดใช้งาน 
ทกุฟังชัน่บนแถบตวัเลอืกแถบแมเ่หลก็ 
(Magnetic Track Options) จะถกูปิดใช้
งาน ยกเว้น Bit Density 

 

ถ้าผู้ใช้เลอืก JIS II Encoding, คา่
มาตรฐานเฉพาะ JIS II จะถกูเลอืกใช้
งาน 

การเลอืกตวัเลอืกนีจ้ะเป็นการปิดใช้งาน
แถบตวัเลอืกแถบแมเ่หลก็ (Magnetic 
Track Options) และยงัปิดการใช้งาน
ของตวัเลอืกฟังชัน่ Coercivity และ กลอ่ง
ตวัเลอืก Shift Data Left 
คา่เร่ิมต้นของ Coercivity อยูท่ี่ 600 Oe. 

 

เลอืกตวัเลอืก Coercivity (Oersted) 
ที่เหมาะสมกบัชนิดของบตัร 

• Coercivity สงู – 4000 Oersted 
• บตัร Fargo UltraCard III ชนิด 
Coercivity สงู – 2750 Oersted 
• Coercivity กลาง – 600 Oersted 
• Coercivity ต ่า – 300 Oersted 

 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเคลือ่น/ย้าย 
ข้อมลูที่บนัถึกลงแถบแมเ่หลก็ไป
ทางด้านซ้ายมือของแถบแมเ่หลก็บน
บตัร 

ตวัเลอืกนีจ้ะมีประโยชน์เมื่อต้องการให้
บตัรสามารถอา่นได้กบัเคร่ืองอา่นบตัร
ชนิดเสยีบบตัร 
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แถบหน้าต่าง ขัน้ตอน ขัน้ตอน (ต่อ) 

 

เลอืกตวัเลอืก Magnetic Track 
Selection เพื่อระบแุทร็กที่ต้องการ
ก าหนดคา่ผา่นตวัเลอืกแถบแมเ่หลก็ 

ตวัเลอืกนีจ้ะใช้เมื่อแอพพลเิคชัน่มีความ
จ าเป็นต้องท าการปรับคา่จากคา่
มาตรฐานการเขยีนข้อมลู ISO 

โหมด Custom Encoding หรือ Raw Binary Encoding – ผู้ใช้สามารถเปลีย่นตวัเลอืกแถบแมเ่หลก็ ส าหรับแทร็ก 1, 2, 
และ 3 ได้เมื่อเลอืกใช้งานในโหมด Custom Encoding หรือ Raw Binary Encoding โดยตวัเลอืกทัง้สองโหมดนีไ้ม่
สามารถใช้ได้กบัการเขียนข้อมลูแบบ ISO หรือ JIS II 
แถบหน้าต่าง ขัน้ตอน ขัน้ตอน (ต่อ) 

 

เลอืก 4 bits เพื่อเปลีย่นจ านวนบิตตอ่
ตวัอกัษณเป็น 4 BPC (หมายเหตุ: คา่
นีเ้ป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 3) 

เลอืก 5 bits เพื่อเปลีย่นจ านวนบิตตอ่
ตวัอกัษณเป็น 5 BPC (หมายเหตุ: คา่
นีเ้ป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 2) 

เลอืก 7 bits เพื่อเปลีย่นจ านวนบิตตอ่
ตวัอกัษณเป็น 7 BPC (หมายเหตุ: คา่
นีเ้ป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 1) 

เลอืก 8 bits เพือ่เปลีย่นจ านวนบิตตอ่
ตวัอกัษณเป็น 8 BPC 

 

เลอืก NULL เพื่อเปลีย่น ASCII ออฟ
เซ็ทเป็น NULL 

เลอืก SPACE เพื่อเปลีย่น ASCII ออฟ
เซ็ท เป็น SPACE (หมายเหตุ: คา่นี ้
เป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 1) 

เลอืก ZERO เพื่อเปลีย่น ASCII ออฟ
เซ็ท เป็น ZERO (หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็น
คา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 2 และ 3) 

 

เลอืก 75 BPI เพื่อเปลีย่นจ านวนบิตตอ่
นิว้เป็น 75 BPI (หมายเหตุ: คา่นีเ้ป็น
คา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 2) 

เลอืก 128 BPI เพื่อเปลีย่นจ านวนบิต
ตอ่นิว้เป็น 128 BPI 

เลอืก 210 BPI เพื่อเปลีย่นจ านวนบิต
ตอ่นิว้เป็น 210 BPI (หมายเหตุ: คา่นี ้
เป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับแทร็ก 1 และ 3) 
เลอืก Custom BPI เพื่อเปิดใช้การ
ก าหนดคา่ BPI เองได้ (หมายเหตุ: คา่
ต ่าสดุที่ก าหนดได้คือ 75 และคา่สงูสดุ
คือ 210) 

 

เลอืก No LRC เพื่อเปลีย่น LRC* เป็น
แบบไมม่ีการตรวจสอบ (None) 

เลอืก Even Parity เพื่อเปลีย่น LRC* 
เป็นแบบแพริตีบิตคู ่(หมายเหตุ: คา่นี ้
เป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับทกุแทร็ก) 

เลอืก Odd Parity เพื่อเปลีย่น LRC* 
เป็นแบบแพริตีบิตคี ่

 

เลอืก No Parity เพื่อเปลีย่น ตวัอกัษร
แพริตีเป็น ไมม่ี (none) 

เลอืก Even Parity เพื่อเปลีย่น
ตวัอกัษรแพริตี เป็น แพริตีบติคู ่

เลอืก Odd Parity เพื่อเปลีย่นตวัอกัษร
แพริตี เป็น แพริตีบิตคี่ (หมายเหตุ: คา่
นีเ้ป็นคา่เร่ิมต้นส าหรับทกุแทร็ก) 
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แถบหน้าต่าง ขัน้ตอน ขัน้ตอน (ต่อ) 

 
Reverse Bit Order ถกูใช้เพื่อสลบั
ต าแหนง่บติ และใช้เพื่อเข้ารหสัข้อมลู
ส าหรับบางโปรแกรม 

Add Leading Zeros ถกูใช้เพื่อเพิ่มชดุ
ตวัเลข 0 น าหน้าข้อมลูแถบแมเ่หลก็ 
เพื่อเลือ่นต าแหนง่จดุเร่ิมต้นของข้อมลู
ส าหรับบางโปรแกรม เพื่อการเข้ารหสั
ข้อมลู 

 

4.5.2. Magnetic Track Options 

อปุกรณ์หวัเขยีนแถบแมเ่หลก็จะท าการเขียนข้อมลูลงแทร็กตามมาตรฐานแถบแมเ่หลก็ ISO 7811-2 โดยต าแหนง่ของ
แทร็กจะแสดงตามภาพดงันี ้

 
บททบทวนตัวอย่างชุดข้อมูล 

 แทร็ก 1: ~1%JULIEANDERSON^1234567890? 

 แทร็ก 2: ~2;1234567890987654321? 

 แทร็ก 3: ~3;1234567890987654321? 

 

แทร็ก 
เซนทิเนล 
เร่ิมต้น 

เซนทิเนล 
สิน้สุด 

ตัวแบ่ง 
ชุดข้อมูล 

ตัวอกัษร 
ที่ใช้ได้ 

จ านวนตัวอกัษร 
สูงสุด 

แทร็ก 1 % ? ^ 
ASCII 32-95 

(ดเูพิม่เตมิตารางถดัไป) 
78 

แทร็ก 2 ; ? = 
ASCII 48-63 

(ดเูพิม่เตมิตารางถดัไป) 
39 

แทร็ก 3 ; ? = 
ASCII 48-63 

(ดเูพิม่เตมิตารางถดัไป) 
106 
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การส่งข้อมูลแทร็ก 
ข้อมลูแทร็กแถบแมเ่หลก็จะถกูสง่ในรูปแบบสตริงข้อความ (text string) จากซอฟต์แวร์แอพพลเิคชัน่ไปยงัไดรเวอร์
เคร่ืองพมิพ์ 

 เพื่อท่ีจะเป็นการท าให้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สามารถแยกแยะได้ระหวา่ง ข้อมลูแถบแมเ่หลก็ และสว่นอื่นๆของงานพิมพ์ 
จึงจ าเป็นต้องเพิม่ตวัอกัษรพิเศษลงไปในข้อมลูแถบแมเ่หลก็ที่ต้องการเขยีน 

 ตวัอกัษรพิเศษนีจ้ะเป็นตวับง่บอกข้อมลูที่ต้องการเขียนลงแถบแมเ่หลก็, แทร็กที่ต้องการเขยีนข้อมลู และระบตุ าแหนง่
เร่ิมต้น และสิน้สดุของข้อมลู ในบางกรณี ตวัอกัษรพิเศษนีจ้ะถกูเขียนเพิ่มลงบนสตริงข้อความของข้อมลูโดยอตัโนมตัิ 
โดยแอพพลเิคชัน่ซอฟต์แวร์ 

 ในหลายกรณี, ผู้ใช้จ าเป็นต้องเพิม่ตวัอกัษรพิเศษนีใ้นสตริงข้อความของข้อมลูบนแถบแมเ่หลก็เองด้วยความ
ระมดัระวงั เพราะหากตวัอกัษรพิเศษนีไ้มไ่ด้ถกูเขียนเพิม่อยา่งถกูต้อง ข้อมลูที่ควรจะถกูเขยีนลงแถบแมเ่หลก็จะถูก
น ามาพมิพ์บนบตัรแทน และเพื่อป้องกนัเหตกุารณ์นี ้ผู้ใช้สามารถดขู้อมลูบนแทร็กที่ถกูต้องได้จากตารางตอ่ไปนี ้

 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 เมื่อเร่ิมต้นการป้อนข้อมลู สญัลกัษณ์ ~ (ตวัหนอน) ต้องถกูป้อนเป็นอนัดบัแรก ตามด้วยเลขที่แทร็ก (1, 2, 
หรือ 3) ที่ต้องการเขยีนข้อมลูลงไป และตามด้วยข้อมลูที่ต้องการเขียน 

 ตวัอกัษรแรกของสตริงข้อมลูต้องเป็นสญัลกัษณ์พิเศษเซนทิเนลเร่ิมต้นของแทร็ก (SS – Start Sentinel) 
และตวัอกัษรสดุท้ายต้องเป็นสญัลกัษณ์พิเศษเซนทิเนลสิน้สดุ (ES – End Sentinel) 

 ตวัอกัษร หรือข้อมลูที่อยูร่ะหวา่ง SS และ ES สามารถใสต่วัอกัษรที่ระบใุห้ใช้ได้กบัแทร็กนัน้ๆ  

 จ านวนของตวัอกัษรจะถกูจ ากดัไว้ที่จ านวนสงูสดุที่แทร็กนัน้ๆ สามารถมีได้ 

 เมื่อมกีารแบง่ข้อมลู สญัลกัษณ์แบง่ข้อมลู (FS – Field Separator) ต้องถกูน ามาใช้อยา่งถกูต้อง  
SS, ES, FS และตวัอกัษรท่ีใช้ได้ของแตล่ะแทร็กสามารถดไูด้จากตารางตอ่ไปนี ้
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บททบทวน รหัส ASCII และตารางตัวอกัษร 

ASCII Code Character ASCII Code Character ASCII Code Character 

32 space 56 8 80 P 

33 ! 57 9 81 Q 

34  58 : 82 R 

35 # 59 ; 83 S 

36 $ 60 < 84 T 

37 % 61 = 85 U 

38 and 62 > 86 V 

39 ‘ 63 ? 87 W 

40 ( 64 @ 88 X 

41 ) 65 A 89 Y 

42 * 66 B 90 Z 

43 + 67 C 91 [ 

44 ‘ 68 D 92 \ 

45 - 69 E 93 ] 

46 . 70 F 94 ^ 

47 / 71 G 95 _ 

48 0 72 H   

49 1 73 I   

50 2 74 J   

51 3 75 K   

52 4 76 L   

53 5 77 M   

54 6 78 N   

55 7 79 O   
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4.6. การใช้งานแถบ Overlay / Print Area 

เลอืกใช้แถบ Overlay / Print Area เพื่อควบคมุ และก าหนดพืน้ท่ีที่ต้องการใช้แถบริบ้บ้อน overlay (O) และ/หรือ พืน้ท่ีที่
การพิมพ์บนบตัร โดยคา่เร่ิมต้น ตวัเลอืกนีถ้กูก าหนดให้พิมพ์ และเคลอืบ overlay เต็มพืน้ท่ีบตัร 
รูปแบบบตัรแนวตัง้หรือแนวนอนที่แสดงจะขึน้อยูก่บัรูปแบบบตัรทีก่ าหนดจากแมแ่บบจากผู้ใช้ 

 
 

4.6.1. การก าหนดพืน้ที่ Overlay หรือ Print Area 

ก าหนดพืน้ท่ี Overlay หรือ Print Area สามารถท าได้ดงันี ้
1. คลิก๊ตวัเลอืก Front (ด้านหน้า) หรือ Back (ด้านหลงั) เพื่อระบหุน้าบตัรที่ต้องการก าหนดพืน้ท่ี 
2. คลิก๊ปุ่ ม drop down ในช่อง Overlay / Print Area และเลอืกตวัเลอืกที่ต้องการ 

o Full Card – เลอืกตวัเลอืกนี ้ส าหรับให้เคร่ืองพิมพ์เคลอืบ และ/หรือ พิมพ์บตัรเต็มใบ 
o Defined Area(s) – เลอืกตวัเลอืกนี ้ส าหรับการเคลอืบ และ/หรือ พิมพ์เฉพาะพืน้ท่ีที่ก าหนดไว้ 
o Undefined Area(s) - เลอืก Undefined Area(s) ส าหรับการเคลอืบ และ/หรือ พิมพ์เฉพาะพืน้ท่ีที่

อยูน่อกเหนือจากสว่นท่ีถกูเลอืก 
o Omit Smart Chip Area – เลอืกตวัเลอืกนี ้ส าหรับการเคลอืบ และ/หรือ พิมพ์เฉพาะพืน้ท่ี

นอกเหนือจากพืน้ท่ีมาตรฐานของต าแหนง่สมาร์ทชิพ 
o Omit Mag Strip Area – เลอืกตวัเลอืกนี ้ส าหรับการเคลอืบ และ/หรือ พิมพ์เฉพาะพืน้ท่ี

นอกเหนือจากพืน้ท่ีมาตรฐานแถบแมเ่หลก็ 
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o Omit Signature Area – เลอืกตวัเลอืกนี ้ส าหรับการเคลอืบ และ/หรือ พิมพ์เฉพาะพืน้ท่ีที่อยู่
นอกเหนือจากพืน้ท่ีมาตรฐานของแถบลายเซ็น 
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3. เมื่อผู้ใช้ท าการเลอืกตวัเลอืกเรียบร้อยแล้ว คา่เร่ิมต้นท่ีเป็นพืน้ท่ีสดี าจะปรากฎบนพืน้ท่ีตารางรูปแบบบตัร 
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4. คลิก๊ และลากเพื่อขยายและย้ายพืน้ท่ีลงบนต าแหนง่บนบตัรที่ต้องการ ขนาดและต าแหนง่ของพืน้ที่จะ
เปลีย่นแปลงและแสดงให้เห็นในช่องด้านขวามือ โดยหนว่ยวดัจะขึน้อยูก่บัท่ีผู้ใช้ก าหนด เช่น นิว้ (inch) หรือ 
มิลลเิมตร (mm) 
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4.6.2. Overlay / Print Area 

กลอ่ง Overlay / Print Area ประกอบไปด้วยตวัเลอืกตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 Defined Area�- ส าหรับการเคลอืบ และ/หรือ พิมพ์เฉพาะพืน้ท่ีที่ก าหนดไว้ 

 For Print and Overlay - ส าหรับการก าหนดพืน้ท่ีที่มีผลกบัทัง้การพิมพ์และการเคลอืบบตัร 

 For Overlay Only - ส าหรับการก าหนดพืน้ท่ีที่มีผลกบัการเคลอืบบตัรเทา่นัน้ ในโหมดนีก้ารพิมพ์จะยงัมีผลกบั
พืน้ท่ีบตัรเต็มใบ สว่นการเคลอืบจะไมม่ีผลใดๆ 

 For Print Only (No Overlay) - ส าหรับการก าหนดพืน้ท่ีที่มีผลกบัขัน้ตอนการพิมพ์เทา่นัน้ ในโหมดนี ้การ
เคลอืบบตัรจะถกูปิดใช้งานและไมถ่กูน าไปใช้ 

4.6.3. Security Options 

Security Options ประกอบไปด้วยตวัเลอืกตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 Visual Security Solutions – จะแสดงรายการเพื่อเปิดใช้งานและเลอืกชนิดของภาพด้านความปลอดภยัที่
ต้องการใช้งาน เมื่อหนึง่ในตวัเลอืกนีถ้กูเลอืก ตวัเลอืก Overlay / Print Area จะถกูปิดใช้งาน 

ตวัเลอืกนีจ้ะขึน้อยูก่บัรูปแบบของบตัรจากแมแ่บบ โดยคา่เร่ิมต้นส าหรับบตัรทกุใบจะเป็นแบบ No Visual 
Security 

 รูปแบบ Landscape มีตัวเลือกดังนี ้
o A – Upper Left 
o B – Upper Right 
o C – Lower Left 
o D – Lower Right 

 รูปแบบ Portrait มีตัวเลือกดังนี ้
o E – Upper Left 
o F – Upper Right 
o G – Lower Left 

 HoloMark – ใช้ตวัเลอืกนีส้ าหรับความปลอดภยัชนดิ Hologram 
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4.7. การใช้งานแถบ K Panel Resin 

ใช้แถบนีเ้พื่อควบคมุการใช้งานการพิมพ์แถบผ้าหมกึเรซิ่นด า (resin black (K) panel) ของผ้าหมกึ 4 ส ีหากผ้าหมกึชนิดที่
ไมม่ีแถบสดี าเรซิ่น (K Panel) ถกูติดตัง้อยูใ่นเคร่ือง ตวัเลอืกนีจ้ะถกูปิดใช้งาน 
รูปแบบบตัรแนวตัง้หรือแนวนอนที่แสดงจะขึน้อยูก่บัรูปแบบบตัรทีก่ าหนดจากแมแ่บบจากผู้ใช้ 
ผู้ใช้สามารถอ้างองิได้จาก การก าหนดพืน้ที่ Overlay หรือ Print Area ส าหรับข้อมลูที่เกียวข้องกบัการใช้งานแถบนี ้
แถบ K Panel Resin ประกอบด้วย กลอ่ง Print All Black with K Panel และตวัเลอืก Print YMC under K หรือ Print K 
Only 

 
4.7.1. Print All Black with K Panel 

ในสว่นนีจ้ะประกอบไปด้วย 3 ตวัเลอืก 

 Full Card – เพื่อให้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท าการพิมพ์ด้วยแถบผ้าหมกึเรซิ่นสดี าส าหรับทกุพืน้ท่ีสดี าที่พบในพืน้ท่ี
ทัง้หมดของรูปภาพ 

 Defined Area(s) - เพื่อให้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท าการพิมพ์ด้วยแถบผ้าหมกึเรซิ่นด าส าหรับทกุพืน้ที่สดี าที่พบใน
บริเวณที่ก าหนดไว้ 

 Undefined Area(s) - เพื่อให้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท าการพิมพ์ด้วยแถบผ้าหมกึเรซิ่นด าส าหรับทกุพืน้ท่ีสดี าที่พบ
เฉพาะในพืน้ท่ีนอกเหนือจากพืน้ที่ท่ีก าหนดไว้ พืน้ท่ีสดี าจากตารางบนบตัรบง่บอกพืน้ท่ีทีถ่กูก าหนดให้ถกูพิมพ์
ด้วยผ้าหมกึเรซิ่นด า 

4.7.2. Print YMC under K 

เลอืกตวัเลอืก Print YMC under K เพื่อท าการพิมพ์สว่นของภาพที่เป็นสดี าทัง้หมดในพืน้ท่ีที่ก าหนดไว้ด้วย แถบผ้าหมกึสี
เหลอืง (Y), สมีว่งแดงเข้ม (M), และสฟ้ีา (C) โดยตรงภายใต้แถบผ้าหมกึเรซิ่นด า และเป็นการเกลีย่สรีะหวา่งตวัอกัษร หรือ 
บาร์โค้ดที่เกิดจากผ้าหมกึเรซิ่นด า 
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4.7.3. Print K Only 

เลอืก Print K Only ถ้าเป็นการพิมพ์ผ้าหมกึเรซิ่นด าลงบนพืน้หลงัสขีาวเพื่อเพิ่มความคมชดัให้กบัตวัอกัษรหรือบาร์โค้ดที่
พิมพ์ และเป็นการพิมพ์ภาพสดี าทัง้หมดในพืน้ท่ีที่ก าหนดไว้ด้วยผ้าหมกึเรซิ่นด า 

4.8. การใช้งานแถบ Printer Info 

ใช้ตวัเลอืกในแถบนีเ้พื่อดขู้อมลูเก่ียวกบั ผ้าหมึกแถบส ี(Ribbon), จ านวนบตัรทีถ่กูพิมพ์ (Card Count), รหสัเคร่ืองพิมพ์ 
(Printer Serial #), เวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์ (Firmware Version), และรหสัวสัดสุิน้เปลอืง (Reorder Media #) ที่ติดตัง้อยูใ่น
เคร่ืองพมิพ์ 
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5. ภาพรวมของระบบ – การแก้ปัญหา 
การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการท างานของเคร่ืองพมิพ์ จะมีสว่นชว่ยในการแก้ปัญหาของเคร่ืองพิมพ์ได้ 
ล าดับที่ การท างาน 

1 ได้รับไฟล์ข้อมลูจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC 
2 เคร่ืองพมิพ์ท าการตรวจสอบชนิดของผ้าหมกึแถบสทีี่ติดตัง้ในเคร่ืองที่ถกูเก็บในหนว่ยความจ า เพื่อ

เปรียบเทียบกบัชดุค าสัง่ชนิดผ้าหมกึแถบสทีี่ถกูสง่จากตวัเคร่ือง หากชนดิของผ้าหมกึแถบสไีมต่รงกนั 
สญัญาณไฟจากปุ่ ม หยดุ(Pause) ทางด้านขวาจะกระพริบ 

3 มอเตอร์เคร่ืองพมิพ์เร่ิมท างาน 
4 เซ็นเซอร์จบับตัรขาเข้าตรวจจบัขอบบตัรที่สง่เข้ามา จากนัน้มอเตอร์ตวัยกหวัพิมพ์จะเร่ิมท างานเพือ่หยดุการ

ท างานของคนัโยกบตัรขาเข้า 
5 บตัรถกูป้อนเข้าสูต่ าแหนง่ที่จดัไว้ 
6 มอเตอร์สง่บตัรเข้าเร่ิมท างาน เพือ่จดัควิบตัรส าหรับการเขยีนข้อมลูแถบแมเ่หลก็ (ถ้ามี) 
7 ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ถกูเขียนลงในบตัร (ถ้ามี) 
8 ข้อมลูแถบแมเ่หลก็ถกูตรวจสอบในขณะท่ีมอเตอร์ดงึบตัรกลบั (ถ้ามี) 
9 ตวัขบัเคลือ่นผ้าหมกึแถบสที างาน (ถ้าผ้าหมกึแถบสไีมไ่ด้อยูใ่นต าแหนง่แถบสเีหลอืง) 
10 เซ็นเซอร์ตรวจจบัผ้าหมกึแถบส ีตรวจหาแถบสเีหลอืง (หมายเหตุ: ตวัแปลงรหสัผ้าหมกึแถบสจีะตรวจจบั

จ านวนการหมนุ ซึง่จ าเป็นต้องใช้แถบสทีัง้หมด) 
11 มอเตอร์การพิมพ์เร่ิมท างาน 
12 เซ็นเซอร์ตรวจจบับตัรขาเข้า ตรวจจบัขอบบตัรที่สง่เข้ามา 
13 มอเตอร์เคร่ืองพมิพ์สง่บตัรไปท่ีสว่นกลางของลกูกลิง้เคร่ืองพิมพ์ – จบขัน้ตอน 
14 มอเตอร์ตวัยกหวัพิมพ์เร่ิมท างานให้อยูใ่นต าแหนง่การพิมพ์ 
15 เซ็นเซอร์ตรวจจบัฝาปิดตวัเคร่ืองท างานเพื่อตรวจสอบสถานะการปิดฝา 
16 มอเตอร์เคร่ืองพมิพ์ท างาน 
17 มอเตอร์ขบัเคลือ่นผ้าหมกึแถบสที างาน 
18 ข้อมลูรูปภาพถกูจดัการโดยหวัพมิพ์จนกระทัง่ข้อมลูรูปภาพสิน้สดุลง – จบขัน้ตอน 
19 อปุกรณ์ตรวจจบัอณุหภมูิสัง่การให้พดัลมลดอณุหภมูิหวัพิมพ์ลง ให้อยูใ่นอณุหภมูิทีเ่หมาะสม 
20 มอเตอร์ยกหวัพมิพ์เร่ิมท างานให้อยูใ่นต าแหนง่พร้อม 
21 มอเตอร์เคร่ืองพมิพ์ท างาน 
22 มอเตอร์ขบัเคลือ่นผ้าหมกึแถบสที างาน 
23 หลงัจากที่ผ้าหมกึเลือ่นต าแหนง่ไปเลก็น้อย ท าให้เข้าใจวา่ผ้าหมกึแถบสไีมไ่ด้สมัผสักบับตัรแล้ว – จบ

ขัน้ตอน 
24 ท าซ า้ขัน้ตอนท่ี 9 ถึง 22 ส าหรับจ านวนทีเ่หมาะสมของ แถบส/ีแถบเคลอืบบตัร 
25 บตัรจะถกูขบัออกจากทัง้เคร่ืองพมิพ์บตัรชนิดพมิพ์ด้านเดยีว หรือ มอเตอร์น าเข้าบตัรที่เร่ิมท างานเพื่อกลบั

บตัรของเคร่ืองพิมพ์บตัรชนิดพมิพ์สองด้าน 
26 จบขัน้ตอน 
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5.1. การแก้ปัญหา 

5.1.1. ปุ่มแสดงข้อผิดพลาดของเคร่ืองพมิพ์ 

เคร่ืองพมิพ์บตัรทัง้รุ่น DTC1250e และ DTC4250e จะใช้ปุ่ มแสดงข้อความมากกวา่จะเป็นการใช้ระบบแสดงข้อความ 
ทกุๆเคร่ืองพิมพ์จะมีสอง (2) ปุ่ ม 

 เปิด/ปิด  

 หยดุ  
ระบบการแสดงข้อความจะปรากฎในรูปแบบกราฟฟิก ดงัตวัอยา่ง 

 
 
ล าดับที่ การท างาน 

1 ปุ่ ม เปิด/ปิด (   ) จะเป็นสฟ้ีา เมือ่เคร่ืองก าลงั เปิด อยู ่และเมื่อเคร่ืองพิมพ์เข้าสูโ่หมดพกั (Sleep 
Mode) แสงไฟ LED จากปุ่ มจะหร่ีลง แตย่งัคงเปิดอยู ่

2 ปุ่ ม หยุด (   ) จะแสดงเป็นไฟสฟ้ีาเมื่อเคร่ืองพิมพ์พร้อมที่จะรับงานพิมพ์ และไมอ่ยูใ่นสถานะขดัข้อง
ใดๆ 
แสงไฟ LED จากปุ่ มจะยงัคงตดิอยูใ่นขณะท่ีเคร่ืองพมิพ์ท าการพิมพ์ ตราบใดที่ยงัไมเ่กิดเหตขุดัข้องใดๆ 
แสงไฟ LED จากปุ่ มนีจ้ะหร่ีลงเมือ่เคร่ืองพมิพ์เข้าสูโ่หมดพกั (Sleep Mode) 

3 เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ปุ่ ม หยดุ (   ) จะไมแ่สดงแสงไฟสฟ้ีา แตจ่ะเป็นไฟกระพริบสแีดง 
4 ให้ท าการกดปุ่ ม เปิด/ปิด (   ) เมื่อเคร่ืองพมิพ์อยูใ่นสถานะขดัข้องเพื่อท าการยกเลกิสถานะ (หมาย

เหต:ุ ถ้าไมม่เีหตขุดัข้องอื่นใดอกี ปุ่ ม หยุด จะแสดงแสงไฟ LED สฟ้ีา) 
5 ให้ท าการกดปุ่ ม หยดุ (   ) เมื่อเคร่ืองพิมพ์อยูใ่นสถานะขดัข้อง เพื่อให้เคร่ืองพิมพ์ลองท าใหมอ่ีกครัง้ 

(หมายเหต:ุ ปุ่ มจะแสดงแสงไฟ LED สฟ้ีา และท าการลองท าเหตกุารณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดอกีครัง้) 
6 เมื่อก าลงัท าการดาวโหลดไฟล์เพื่อท าการอพัเกรด แสงไฟ LED จากทัง้สองปุ่ มจะกระพริบ ถ้าเคร่ืองพิมพ์นี ้

เป็นรุ่น DTC1000: 
เป็นการแสดงถงึสถานะเคร่ืองพมิพ์วา่ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการอพัเกรด 

7 เคร่ืองพิมพ์รุ่น DTC4250e 
ถ้าภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาองักฤษได้ถกูเลอืก: 

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ ม หยดุ (   ) ค้างไว้ในขณะเปิดเคร่ือง เพื่อเปลีย่ภาษากลบัมาเป็นภาษาองักฤษอกี
ครัง้ 
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ล าดับที่ การท างาน 
9 เคร่ืองพิมพ์บตัรรุ่น DTC1000: 

เมื่อเคร่ืองพิมพ์ไมม่ีหน้าจอแสดงผล ให้กดปุ่ ม หรือ กดปุ่ มค้างไว้เพื่อเข้าสูโ่หมดงานพิมพ์ทดสอบนัน้ๆ โดยดู
ได้จากหวัข้อตอ่ไปนี ้

 หากต้องการพิมพ์บตัรที่แสดงถึงการตัง้คา่ของเคร่ืองพมิพ์ ให้ท าการกดปุ่ ม หยุด (   ) และค้างไว้
ประมาณ 4 วินาทีหรือมากกวา่ ในขณะท่ีเคร่ืองพมิพ์อยูใ่นสถานะพร้อมใช้งานและไมไ่ด้ก าลงัท างาน
อยู ่

 หากต้องการพิมพ์ทดสอบการปรับแนว หรือ บตัรทดสอบเคร่ืองด้วยตวัเอง ให้ท าการกดปุ่ ม หยุด  

(   ) ค้างไว้ในขณะก าลงัเปิดเคร่ือง 

5.1.2. ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

ในสว่นนีจ้ะเป็นการแสดงการแก้ปัญหาส าหรับแตล่ะข้อความแสดงความผิดพลาด ส าหรับเคร่ืองพิมพ์รุ่น DTC4250e นัน้
จะมีหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

 เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในเคร่ืองพมิพ์, เคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าจอพร้อม
วิธีแก้ไข 

 หน้าจอแสดงผลจะกระพริบในต าแหนง่ที่ต้องการให้สนใจ โดยต าแหนง่เหลา่นัน้จะรวมถึง เคร่ืองพมิพ์, กลอ่งใสบ่ตัร, 
อปุกรณ์เขียนแถบแมเ่หลก็, อปุกรณ์กลบับตัร, ช่องทางเดินบตัร, ผ้าหมกึแถบส,ี และความผิดพลาดของอปุกรณ์เก่ียว
กบข้อมลู/การสือ่สาร 

จากตาราง จะแบง่เป็น 3 คอลมัน์เพื่อแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด, สาเหตขุองข้อผิดพลาด และวิธีทีการแก้ไขปัญหา 

 ตารางนีจ้ะช่วยให้ผู้แก้ปัญหาสามารถระบขุ้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ และสาเหตขุองข้อผิดพลาดนัน้ๆ และสามารถปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนวิธีการแก้ปัญหาที่แสดงตามตารางนีไ้ด้ 

 แนวทางมาตรฐานการระบปัุญหาและ วิธีแก้ไขปัญหานี ้จะเป็นสว่นช่วยให้แบบแผนการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของ
เคร่ืองพมิพ์เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ถ้าผู้ใช้พบปัญหาที่อยูน่อกเหนือจากที่แสดงไว้ที่ตารางข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี ้ผู้ใช้ควรติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญทาง
เทคนคิ (Technical Support) 

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีการแก้ไข 
# 81 
Unable to Feed 

เคร่ืองพมิพ์ไมส่ามารถดงึบตัรเข้า 
จากกลอ่งใสบ่ตัรได้ 

ตรวจสอบสิง่เหลา่นี ้แล้วจงึกดปุ่ ม หยุด เพื่อด าเนินการตอ่ 

 ตรวจสอบการตัง้คา่ความหนาของบตัรให้ตรงกบัความ
หนาของบตัรทีใ่ช้ 

 ตรวจสอบลกูกลิง้ท าความสะอาดที่ติดตัง้อยูบ่นตลบัผ้า
หมกึแถบสวีา่ตดิตัง้อยา่งถกูต้อง 

 ตรวจเช็คการลืน่ไหลของบตัร หากจ าเป็น ให้ลองท า
ตามขัน้ตอนการท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ 

 ตรวจสอบขนาดของบตัรวา่ตรงตามขนาดมาตรฐาน
ตามข้อก าหนดของเคร่ืองพมิพ์ 

 ตรวจสอบวา่บตัรไมม่กีารติดกนั 
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5.1.3. ตารางข้อความแสดงข้อผิดพลาด และวิธีแก้ปัญหา 

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีการแก้ไข 
# 2 
Head Move Error 

ปัญหานีเ้ก่ียวข้องกบัตวัยกหวัพมิพ์ ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 8 
Head Sensor Error 

เซ็นเซอร์ตรวจจบัอณุหภมูิของ
หวัพิมพ์ไมท่ างาน หรือไมไ่ด้ถกู
เช่ือมตอ่อยา่งถกูต้อง 
หรือ 
การระบายความร้อนของหวัพมิพ์
ไมถ่กูต้อง 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 9 
Reboot Required 

เฟิร์มแวร์ของเคร่ืองพิมพ์ตรวจพบ
ข้อผิดพลาดของระบบท่ีไมส่ามารถ
ระบไุด้ 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 25 
Ribbon not Installed 

ผ้าหมกึพิมพ์บตัรไมไ่ด้ถกูใสอ่ยูใ่น
เคร่ืองพมิพ์ 

ใสต่ลบัผ้าหมกึ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 

# 30 
Mag Verify Error 

การตรวจสอบการเขียนข้อมลูแถบ
แมเ่หลก็ล้มเหลว 

 ลองทดสอบการเขียนข้อมลูกบับตัรใบอื่น 

 ตรวจสอบวา่บตัรมแีถบแมเ่หลก็ในตวัเคร่ืองหรือไม ่

 เปลีย่นอปุกรณ์เขยีนข้อมลูแถบแมเ่หลก็ 
# 31 
No Mag Module 

ผู้ใช้พยายามสง่ข้อมลูแถบแมเ่หลก็ 
แตเ่คร่ืองพิมพ์ไมไ่ด้ถกูก าหนดให้
สามารถเขียนข้อมลูชนิดนีไ้ด้ 

 ให้แนใ่จวา่ ไมม่ีข้อมลูแถบแมเ่หลก็ถกูสง่ไปพร้อมกบั
งานพิมพ์ แล้วจึงลองสัง่พิมพ์ใหมอ่ีกครัง้ 

 ติดตัง้อปุกรณ์เขยีนแถบแมเ่หลก็ 
# 38 
# 39 
# 40 
EEPROM Corrupt 
EEPROM Read Error 

EEPROM ถกูคืนคา่กลบัไปเป็นคา่
เร่ิมต้นจากโรงงาน 

 หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ในแถบ Advanced Settings 
ในไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์, ให้ท าการคลิก๊ที่ปุ่ ม Default 
เพื่อท าการคืนคา่เหลา่นัน้ 

 ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ หากปัญหา
ยงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ติดตอ่ช่างเทคนิค 
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีการแก้ไข 
# 44 
Flipper Jam / Home Error 

 บตัรเกิดการตดิขดัในสว่นของ
อปุกรณ์กลบับตัรของ
เคร่ืองพมิพ์ 

 อปุกรณ์กลบับตัรไมส่ามารถ
ปรับต าแหนง่ที่ถกูต้องในขณะที่
จดัแนวบตัร หรือ กลบับตัร 

 น าบตัรออกจากอปุกรณ์กลบับตัรด้วยการกดปุ่ มที่
เคร่ืองพมิพ์ แล้วลองพิมพ์ใหมอ่ีกครัง้ 

 อปุกรณ์กลบับตัรควรอยูใ่นแนวราบเมื่อท าการเปิด
เคร่ืองพมิพ์ขึน้ ถ้าหากอปุกรณ์กลบับตัรอยูใ่นต าแหนง่
เอียง ให้ท าการเปิดฝากลอ่งรับบตัรแล้วปรับต าแหนง่
ด้วยมือให้อยูใ่นแนวราบ หลงัจากนัน้จึงลองปิด/เปิด
เคร่ืองใหมอ่ีกครัง้ 

 ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ หากปัญหา
ยงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ติดตอ่ช่างเทคนิค 

# 45 
No Flip Module installed 

มีการสัง่ให้พิมพ์ด้านหลงับตัรโดยที่
ไมม่ีอปุกรณ์กลบับตัรตดิตัง้อยู ่

 หากมีอปุกรณ์กลบับตัรติดตัง้อยูแ่ล้ว ให้แนใ่จวา่
ตวัเลอืกการพิมพ์สองด้านในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ได้ถกู
ตัง้คา่อยา่งถกูต้อง 

 ติดตัง้อปุกรณ์กลบับตัร 
# 64 
# 65 
# 66 
Reboot Required 

เฟิร์มแวร์ของเคร่ืองพิมพ์ตรวจพบ
ข้อผิดพลาดของระบบท่ีไมส่ามารถ
ระบไุด้ 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 68 
Card in Printer 

มีบตัรติดอยูใ่นต าแหนง่การพิมพ์
บตัร หรือ ต าแหนง่กลบับตัรของ
เคร่ืองพมิพ์ 

ดงึบตัรออก เพื่อแก้ไขการติดขดัแล้วจึงกดปุ่ ม หยุด  

# 70 
Multiple Feed 

มีบตัรมากกวา่หนึง่ใบถกูดงึเข้า
เคร่ืองพมิพ์ 

 ตรวจสอบการตัง้คา่ความหนาของบตัรให้ตรงกบัความ
หนาของบตัรทีใ่ช้ หลงัจากนัน้ให้กดปุ่ ม หยดุ 

 ตรวจเช็คการลืน่ไหลของบตัร หากจ าเป็น ให้ลองท า
ตามขัน้ตอนการท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ 

 ตรวจสอบลกูกลิง้ท าความสะอาดที่ติดตัง้อยูบ่นตลบัผ้า
หมกึวา่ติดตัง้อยา่งถกูต้อง 

 ตรวจสอบวา่บตัรไมม่กีารติดกนั 
# 81 
Unable to Feed 

เคร่ืองพมิพ์ไมส่ามารถดงึบตัรจาก
กลอ่งใสบ่ตัรได้ 

ตรวจสอบสิง่แล้วนี ้แล้วจงึกดปุ่ ม หยุด เพื่อด าเนินการ
ตอ่ไป 
 ตรวจสอบการตัง้คา่ความหนาของบตัรให้ตรงกบัความ
หนาของบตัรทีใ่ช้ 

 ตรวจสอบลกูกลิง้ท าความสะอาดที่ติดตัง้อยูบ่นตลบัผ้า
หมกึแถบสวีา่ตดิตัง้อยา่งถกูต้อง 

 ตรวจเช็คการลืน่ไหลของบตัร หากจ าเป็น ให้ลองท า
ตามขัน้ตอนการท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ 

 ตรวจสอบขนาดกว้าง/ยาวของบตัรวา่ถกูต้องตาม
ข้อก าหนดของเคร่ืองพิมพ์ 

 ตรวจสอบวา่บตัรไมม่กีารติดกนั 
# 82 
Mag Jam 

บตัรติดอยูท่ีต่ าแหนง่การเขียนแถบ
แมเ่หลก็ 

เคลยีร์บตัรที่ตดิอยูท่ี่สถานีเขียนแถบแมเ่หลก็ของตวัเคร่ือง
โดยการกดปุ่ ม เพื่อเลือ่นบตัรออกมา 
กดปุ่ ม หยดุ เพื่อด าเนินการตอ่ 
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีการแก้ไข 
# 91 
Ribbon Out 

ผ้าหมกึแถบสสี าหรับพิมพ์หมด ใสผ้่าหมกึแถบสตีลบัใหม ่
กดปุ่ ม หยดุ เพื่อด าเนินการตอ่ หรือ ปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อ
ยกเลกิ 

# 93 
Wrong Ribbon 

ผ้าหมกึแถบสทีีใ่สใ่นเคร่ืองพิมพ์ไม่
ตรงกบัชนดิของผ้าหมกึทีถ่กูเลอืก
ในไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์ 

ท าการเปลีย่นตลบัผ้าหมกึ หรือ เปลีย่นชนิดของผ้าหมกึใน
ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ 
กดปุ่ ม หยดุ เพื่อด าเนินการตอ่ หรือ ปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อ
ยกเลกิ 

# 97 
Ribbon Search Error 

ไมส่ามารถตรวจหาแถบสถีดัไป
ของผ้าหมกึได้อยา่งถกูต้อง 
ตรวจสอบการติดขดัหรือขาด 

ท าการปรับเทยีบคา่มาตรฐาน (Calibrate) ของเซ็นเซอร์ผ้า
หมกึอีกครัง้ 
หากผ้าหมกึขาด ให้ท าการซอ่มแซมตอ่ใหมโ่ดยการแปะ
ด้วยเทปกาวเข้ากบัแกนผ้าหมกึ 
เปลีย่นตลบัหมกึ 
กดปุ่ ม หยดุ เพื่อด าเนินการตอ่ หรือ ปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อ
ยกเลกิ 

# 99 
Ribbon Error 

ผ้าหมกึอาจเกิดการขาด หรือ ติด หากเกิดการติด ให้ท าการดงึผ้าหมกึเพื่อเคลยีร์ 
หากเกิดการขาด ให้ท าการซอ่มแซมตอ่ใหมโ่ดยการแปะ
ด้วยเทปกาวเข้ากบัแกนผ้าหมกึ 
กดปุ่ ม หยดุ เพื่อด าเนินการตอ่ หรือ ปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อ
ยกเลกิ 

# 100 
Ribbon RFID Error 

ไมพ่บตลบัผ้าหมกึ หรือ ข้อมลู 
RFID Tag ของตลบัผ้าหมกึ
เสยีหาย หรือไมถ่กูต้อง 

ตรวจสอบการตัง้คา่ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ ส าหรับผ้าหมกึที่
ถกูต้อง 
ลองใสผ้่าหมกึตลบัใหม ่แล้วด าเนินการตอ่ 
กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อยกเลกิ 

# 102 
# 103 
# 104 
# 3 Headlift Error 

ปัญหานีเ้ก่ียวข้องกบัตวัยกหวัพมิพ์ ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 106 
Job Data Error 

ข้อมลูการพิมพ์ทีถ่กูสง่มาให้
เคร่ืองพมิพ์เสยีหาย หรือถกูรบกวน 

ตรวจสอบสายเคเบิลการเช่ือมตอ่ 
กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อยกเลกิงานพิมพ์ แล้วจึงท าการสัง่พิมพ์
ใหมอ่ีกครัง้ 

# 107 
Printing Error 

ข้อผิดพลาดถกูตรวจพบระหวา่ง
การพิมพ์ 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

#109 
# 113 
Ribbon Release Error 

เคร่ืองพมิพ์ไมส่ามารถระบตุ าแหนง่
ของผ้าหมกึแถบสแีถบถดัไป 
เพื่อท่ีจะปลอ่ยบตัรออกจากผ้า
หมกึได้  

ให้แนใ่จวา่ผ้าหมกึไมไ่ด้ติดกบับตัร 
เปลีย่นตลบัผ้าหมกึ 
ท าการปรับเทยีบคา่มาตรฐาน (Calibrate) ของเซ็นเซอร์ผ้า
หมกึอีกครัง้ 
หากผ้าหมกึขาด ให้ท าการซอ่มแซมตอ่ใหมโ่ดยการแปะ
ด้วยเทปกาวเข้ากบัแกนผ้าหมกึ แล้วใช้มือหมนุแกนผ้า
หมกึเพื่อเลือ่นต าแหนง่แถบผ้าหมกึไปข้างหน้า 
กดปุ่ ม หยดุ เพื่อด าเนินการตอ่ 
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีการแก้ไข 
# 110 
Card Jam/Align error 

บตัรเกิดการตดิขดัในสถานกีาร
พิมพ์ หรือ ในต าแหนง่กลบับตัร
ของตวัเคร่ือง 

ท าการดงึบตัรออก แล้วกดปุ่ ม หยุด เพื่อด าเนินการตอ่ 

# 111 
Head Loading 

เกิดข้อผิดพลาดที่ไมส่ามารถแก้ไข
ได้ในขณะการพิมพ์ 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ 
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 112 
Card Jam/Align error 

บตัรเกิดการตดิขดัในสถานกีาร
พิมพ์ หรือ ในต าแหนง่กลบับตัร
ของตวัเคร่ือง 

ท าการดงึบตัรออก แล้วกดปุ่ ม หยุด เพื่อด าเนินการตอ่ 

# 128 
# 170 
Calibrate Ribbon 

เซ็นเซอร์ผ้าหมกึเคร่ืองพิมพ์ไมไ่ด้
ถกูท าการปรับเทียบคา่มาตรฐาน 
(Calibrate) หรือ ขัน้ตอนล้มเหลว 

 ท าการปรับเทยีบคา่มาตรฐาน (Calibrate) เซ็นเซอร์ผ้า
หมกึ 

 ตรวจสอบวา่มวีสัดแุปลกปลอมมาบดบงัเซ็นซอร์หรือไม ่
แล้วทดลองใหมอ่ีกครัง้ 

# 131 
Flipper Jam/Home Error 

บตัรมีการติดขดัในอปุกรณ์กลบั
บตัรของเคร่ืองพิมพ์ 
อปุกรณ์กลบับตัรไมส่ามารถปรับ
ต าแหนง่ได้อยา่งถกูต้องขณะท า
การจดัแนวบตัร หรือ กลบับตัร 

 น าบตัรออกจากอปุกรณ์กลบับตัรด้วยการกดปุ่ มที่
เคร่ืองพมิพ์ 

 ด าเนินการพิมพ์ใหมอ่กีครัง้ 

 ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ หากปัญหา
ยงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ติดตอ่ช่างเทคนิค 

# 136 
Secure Guard Print 
Disabled 

การพิมพ์ถกูปิดใช้งานด้วยระบบ
ความปลอดภยัจนกวา่จะได้รับรหสั 
(password) ที่ถกูต้อง 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้  
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 139 
Please Remove Ribbon 

ตลบัผ้าหมกึจ าเป็นจะต้องถกูน า
ออกจากตวัเคร่ือง 

ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้  
หากปัญหายงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ตดิตอ่ชา่งเทคนิค 

# 144 
EEPROM Corrupt 
EEPROM Read Error 

EEPROM ถกูคืนคา่กลบัไปเป็นคา่
เร่ิมต้นจากโรงงาน 

 หากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ในแถบ Advanced Settings 
ในไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์, ให้ท าการคลิก๊ที่ปุ่ ม Default 
เพื่อท าการคืนคา่เหลา่นัน้ 

 ปิด/เปิดเคร่ืองพิมพ์ แล้วลองใหมอ่ีกครัง้ หากปัญหา
ยงัคงเกิดขึน้อยู ่ให้ติดตอ่ช่างเทคนิค 

# 202 
Encoder not installed 

ผู้ใช้พยายามสง่ข้อมลูทาง
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อเขยีนลงบตัร แต่
เคร่ืองพมิพ์ไมไ่ด้ถกูก าหนดคา่ไว้
ส าหรับข้อมลูชนิดนัน้ๆ 
iCLASS,Prox,Mifare,SmartCard 

 ให้แนใ่จวา่ ไมม่ีข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ถกูสง่ไปพร้อม
กบังานพิมพ์ แล้วจงึลองสัง่พิมพ์ใหมอ่ีกครัง้ 

 ติดตัง้อปุกรณ์เขยีนข้อมลู 
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5.1.4. เคร่ืองมือพเิศษของเคร่ืองพมิพ์ (DTC1250e / DTC4250e) 

 
 
ไอคอนแสดงสถานะตา่งๆมดีงันี ้

 ไอคอนนีแ้สดงสถานะผ้าหมกึ โดยหมายถงึผ้าหมกึใกล้จะหมดลง และควรจะต้องถกูเปลีย่นในเร็วๆนี ้
ส าหรับเคร่ืองพมิพ์รุ่น DTC1250e และ DTC4250e นัน้จะหมายถึงการเปลีย่นตลบัหมกึทัง้ตลบั 
 

  ไอคอนนีแ้สดงถึงสถานะเคร่ืองพิมพ์วา่ เคร่ืองพมิพ์ควรจะต้องได้รับการท าความสะอาด (Cleaning) 
 

  ไอคอนนีจ้ะแสดงผลเฉพาะกบัเคร่ืองพิมพ์รุ่นท่ีมกีลอ่งใสบ่ตัรชนดิคู ่(Dual-Input Hopper) โดยจะเป็นตวับง่
บอกวา่กลอ่งใสบ่ตัรด้านบนถกูเลอืก 
 

  ไอคอนนีจ้ะแสดงผลเฉพาะกบัเคร่ืองพิมพ์รุ่นท่ีมกีลอ่งใสบ่ตัรชนดิคู ่(Dual-Input Hopper) โดยจะเป็นตวับง่
บอกวา่กลอ่งใสบ่ตัรด้านบนถกูเลอืก 
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กดปุ่ มสญัลกัษณ์   เพื่อเลือ่นดรูายละเอียดตา่งๆของเคร่ืองพิมพ์ และท าการสัง่งาน 

กดปุ่ มสญัลกัษณ์   เพื่อท าการเลอืก ตวัเลอืก 

หลงัจากท าการเลอืกสญัลกัษณ์   ให้ใช้สญัลกัษณ์ลกูศรลง ท่ีอยูท่างซ้ายมือ  เพื่อเลือ่นดู
ข้อมลูเคร่ืองพมิพ์ (Info), พิมพ์บตัรทดสอบ (Test Prints), ภาษา (Languages) และ ออก (Exit) 

เลอืกใช้สญัลกัษณ์ลกูศรรูปมมุ  เพื่อสัง่การท างานของตวัเลอืกนัน้ 

สญัลกัษณ์ลกูศรโค้ง  หมายถงึการกลบัไปท่ีหน้าจอก่อนหน้า 

เคร่ืองมือพเิศษเพิ่มเติมของเคร่ืองพิมพ์ 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
INFO  ชนิดของเคร่ืองพิมพ์ 

 เวอร์ชัน่ของเฟิร์มแวร์ 

 IP Address 

 อปุกรณ์กลบับตัร (Flipper) 

 การเคลอืบบตัร (Lamination) 

 แถบแมเ่หลก็ (Magnetics) 

 E-Card 

 รหสั (Password) 

 จ านวนบตัรที่พิมพ์ (Card count) 
TEST PRINTS Color Photo (ภาพสี): 

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อพิมพ์บตัรสเีพือ่ท าการทดสอบการเช่ือมตอ่สือ่สารและตรวจสอบความ
สมบรูณ์ 
Alignment (การจัดแนว): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อพิมพ์บตัรที่ใช้ส าหรับจดัแนวรูปภาพท่ีถกูพิมพ์ลงบนบตัร 
Settings (การตัง้ค่า): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อพิมพ์บตัรด้วยการตัง้คา่ขัน้สงู 
Resin (เรซิ่น): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อทดสอบการพิมพ์บตัรด้วยผ้าหมกึเรซิ่น 
Rewritable (บัตรเขียนใหม่ได้): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อ ลบ บตัรชนิดพิมพ์ซ า้ได้ 
Magnetic (แถบแม่เหล็ก): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อทดสอบการเขยีนข้อมลูแถบแมเ่หลก็ (Hi-Co เทา่นัน้) 
Lamination (การเคลอืบบตัร): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อทดสอบการเคลอืบบตัร 
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สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
Hopper Select สามารถเลอืกได้วา่จะให้ใช้บตัรจากกลอ่งใสบ่ตัรไหน โดยตวัเลอืกนีจ้ะใช้ได้กบัเคร่ืองพิมพ์ที่

ติดตัง้กลอ่งใสบ่ตัรชนิดคู ่(Dual-Input Hopper) 
Toolbox Clean Printer (ท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์): 

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเร่ิมขัน้ตอนการท าความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ 
Clean Laminator (ท าความสะอาดสถานีเคลอืบบตัร): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเร่ิมขัน้ตอนการท าความสะอาดสถานีเคลอืบบตัร 
Calibrate Mag: 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อท าการปรับเทยีบคา่เซ็นเซอร์แถบแมเ่หลก็ 
Calibrate Rib Sensor: 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อท าการปรับเทยีบคา่เซ็นเซอร์ผ้าหมกึ 
Network: 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อก าหนดคา่ตวัเลอืกด้านเครือขา่ย 

Language Language (ภาษา):  
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อเปลีย่นภาษาที่ใช้แสดงผลของเคร่ืองพิมพ์ 

Exit Exit (ออก): 
เลอืกตวัเลอืกนีเ้พื่อออกจากตวัเลอืกเคร่ืองมือของเคร่ืองพิมพ์ 
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6. การอพัเกรดเฟิร์มแวร์ 
อัพเกรดเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์ 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 สิ่งที่ต้องการ 

 การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

 เคร่ืองพมิพ์อยูใ่นสถานะเปิดใช้งาน และเช่ือมตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอร์ 
2 เปิดซอฟต์แวร์ Fargo Workbench Printer Utility หรือ กดปุ่ ม Diagnostics จากแถบ Card ของหน้า 

Printing Preference (หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ Workbench สามารถหาได้จากโฟลเดอร์ Fargo ในโฟลเดอร์
โปรแกรมของ Windows) 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
3 จากไอคอนของแอพพลเิคชัน่ เลอืกUpgrade Firmware 

 

 
 

4 ค้นหาเฟิร์มแวร์โดยการตรวจสอบการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ได้จาก www.hidglobal.com 

 บนัทกึ (Save) ไฟล์ลงมาไว้ที่โฟลเดอร์ (ดบัเบิล้คลิก๊ที่ไฟล์ เพื่อท าการ un-zip ไฟล์) 

 ใช้ปุ่ ม Browse เพื่อท าการค้นหาไฟล์ .frm 

 เลอืกไฟล์ แล้วคลิก๊ Open 

 
 

5 คลิก๊ Upgrade เพื่อเร่ิมต้นท าการอพัเกรด 
6 ข้อความตอ่ไปนีจ้ะปรากฎขึน้ในขณะที่เฟิร์มแวร์ก าลงัถกูอพัเกรด 

LOADING FIRMWARE 
7 เคร่ืองพมิพ์จะท าการเร่ิมเคร่ืองใหม ่(reboot) อีกครัง้หลงัจากขัน้ตอนเสร็จสิน้ 

 

http://www.hidglobal.com/
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7. Technical Support 
จดุมุง่หมายของสว่นนีม้ีขึน้เพื่อแนะน าถึงขัน้ตอนทีละขัน้เพื่อใช้ส าหรับการตดิตอ่กบัทีมสนบัสนนุด้านเทคนิคจาก HID 
Global ส าหรับเคร่ืองพิมพ์บตัรนี ้
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 ติดตอ่ทีมสนบัสนนุด้านเทคนคิของ HID Global Group ทางโทรศพัท์ที่เบอร์ (866) 607-7339 ตอ่ #6 หรือ
ทางแฟกซ์ที่เบอร์ (952) 946-8492 ส าหรับความช่วยเหลอือื่นๆทางด้านเทคนิค 
หรือ 
ติดตอ่ทีมสนบัสนนุด้านเทคนคิของ HID Global ทางเวปไซต์ www.hidglobal.com  

2 วางต าแหนง่ของโทรศพัท์ให้อยูใ่กล้กบัเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชา่งเทคนิคสามารถ
ช่วยเหลอืในการแก้ปัญหาเคร่ืองพิมพ์ได้ 

3 กรุณาเตรียมบตัรทดสอบ และ บตัรตวัอยา่งให้พร้อมเมื่อท าการโทรเรียกทีมสนบัสนนุด้านเทคนิคของ HID 
Global  

7.1. การอ่านรหสัประจ าตัว (Serial Number) เคร่ืองพมิพ์บัตร FARGO 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้วา่เคร่ืองพิมพ์บตัรทีใ่ช้ถกูผลติขึน้มาเมื่อไหร่ โดยการอา่นจากรหสัประจ าตวัเคร่ือง (Serial 
Number) ที่ติดอยูก่บัเคร่ืองพิมพ์ 
ตัวอย่าง ค าอธิบาย 
Serial Number B2050028 (2012)  B2050028: รหสัสองตวัแรกของ serial number จะระบปีุที่

เคร่ืองพมิพ์ถกูผลติ (เช่น B2 หมายถงึปีที่ผลติคือปี 2012) 

 B2050028: รหสัตวัที่สาม และสี่ของ serial number จะระบุ
สปัดาห์ที่เคร่ืองพิมพ์ถกูผลติ (เชน่ 05 หมายถึงสปัดาห์ที่ 5 ของปี
นัน้ๆ) 

 B2050028: รหสัสีต่วัสดุท้ายระบลุ าดบัตวัเลขที่เคร่ืองพิมพ์ถกูผลติ 
 
  

http://www.hidglobal.com/
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8. ภาคผนวก ก.  
การเลือกใช้ผ้าหมกึชนิดเรืองแสง (Fluorescent Panel Ribbon) – ส าหรับเคร่ืองพิมพ์รุ่น DTC4250e เท่านัน้ 
หมกึเรืองแสง (fluorescent) จะปรากฎขึน้เมื่ออยูภ่ายใต้แสงดแบคไลท์ (Black lights) ผ้าหมกึชนิด YMCFKO / 
YMCFKOK เป็นวิธีแบบประหยดัที่ท าให้สามารถปรับแตง่ และยกระดบัความปลอดภยั ให้กบัรูปภาพบตัรประจ าตวั 

ขัน้ตอนนีท้ าให้ผู้ใช้สามารถก าหนดคา่ข้อมลูที่ต้องการพิมพ์ด้วยแถบสเีรืองแสง (Fluorescent Panel) ของผ้าหมกึ 
YMCFKO/YMCFKOK  
หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ใดๆก็ตาม สามารถน ามาใช้พมิพ์บตัรด้วยแถบสเีรืองแสง (Fluorescent Panel) ได้ก็ตอ่เมื่อ ไดร
เวอร์และ Workbench ได้ถกูตัง้คา่อยา่งถกูต้อง 

ผ้าหมกึแถบสปีระกอบประด้วยแถบส ีสเีหลอืง (Y), สมีว่งแดง (M), สฟ้ีา (C), และสดี าเรซิ่น (K) เพื่อสร้างงานพิมพ์บตัรสี
อยา่งสมบรูณ์ นอกเหนือจากนัน้ ผ้าหมกึแถบสสีามารถประกอบด้วยผ้าหมกึแถบสเีรืองแสง (F) ซึง่ท าให้ผู้ใช้สามารถพิมพ
ภาพสเีรืองแสงสว่นตวัตามแบบมาตรฐานหรือแบบ 1 ตอ่ 1 โดยภาพนีจ้ะไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ยกเว้นแต่
ภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต (UV) 

 
เลอืก Invert F-Panel Image เพือ่สร้างคา่ลบ (negative) ของภาพสเีรืองแสง ตวัเลอืกนีห้มายถึงความสามารถในการ
สร้างแสง หรือ พืน้ท่ีสขีาวของภาพเพื่อเรืองแสง และส าหรับสดี า เพื่อให้ยงัคงเป็นสมีืดด าบนงานพิมพ์ในขณะถกูฉายด้วย
แสง UV โดยคา่เร่ิมต้น พืน้ท่ีสดี าของรูปภาพจะเรืองแสงบนบตัร และพืน้ท่ีที่สวา่งกวา่หรือสขีาวจะไมถ่กูพิมพ์ด้วยหมกึ 
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8.1. สร้างภาพสีเรืองแสงแบบก าหนดเอง (โดยใช้ผ้าหมึกชนิด YMCFKO) 

ตอ่ไปนีเ้ป็น 3 วิธี ท่ีสามารถท าให้สร้างภาพสเีรืองแสงได้โดยใช้ผ้าหมกึชนิด YMCFKO 

 โดยผ่านไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์: ภาพจากแถบสเีรืองแสงสามารถก าหนดได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์แอพพลเิคชัน่
พิมพ์บตัร 
หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถพมิพ์ภาพสเีรืองแสงเฉพาะของบตัรแตล่ะใบ เช่น ภาพของผู้ ถือบตัร 

 โดยผ่าน Asure ID: วิธีนีไ้ด้ถกูอธิบายไว้ที่ คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ Asure ID ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม 
สามารถดไูด้จากเวปไซต์ HID Global support 

 โดยผ่าน Workbench: วิธีนีไ้ด้ถกูอธิบายไว้ทีคู่ม่ือการใช้งาน Workbench User Guide และ ตวัชว่ยเหลอื Help 
ดไูด้จาก User Guide จากแผน่ซดีี ส าหรับตวัชว่ย Help สามารถเข้าถึงผา่น Workbench ได้โดยการคลิก๊ปุ่ ม 
Diagnostics จากแถบ Card ของหน้า Printing Preferences แล้วเลอืก Help 

8.2. การก าหนดข้อมูลภาพเรืองแสง โดยการใช้ แอพพลิเคช่ัน 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการสร้างภาพสเีรืองแสงบนบตัรโดยการใช้ค าสัง่สตริงข้อความพืน้ฐาน จากแอพพลเิคชัน่ส าหรับพิมพ์บตัร 
ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ

1 สร้างตัวหนังสือเรืองแสง: สร้างกลอ่งข้อความใหมใ่นแอพพลเิคชัน่ส าหรับพิมพ์บตัร 
2 พิมพ์ ตวัหนงัสอื (TEXT) ที่ต้องการให้ปรากฎแบบเรืองแสง แล้วใสส่ญัลกัษณ์ ~T น าหน้าก่อนเร่ิมต้น

ตวัหนงัสอืโดยไมต้่องเว้นช่องวา่งหลงั ~T ตวัหนงัสอืจะแสดงบนบตัรในต าแหนง่ที่ ~T เร่ิมต้น 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
3 สร้างภาพเรืองแสง: ด้วยโปรแกรมวาดภาพอื่นตา่งหาก ให้สร้างภาพท่ีผู้ใช้ต้องการให้เป็นภาพเรืองแสง 

 
 

4 สร้าง รูปภาพ ในขนาดเทา่ของจริงตามที่ผู้ใช้อยากให้ปรากฎบนบตัร และท าการบนัทกึ (save) เป็นแบบ 
Grayscale หรือ ไฟล์ 1-bit bmp ลงใน รูทไดเรกทอรี c:\ 

 ห้ามใสช่อ่งวา่ง (space) ลงในชื่อไฟล์ 
5 สร้างกลอ่งข้อความใหมใ่นแอพพลเิคชัน่ส าหรับพิมพ์บตัร แล้วพิมพ์ ~I ตามด้วยที่อยู ่(address) ของภาพที่

ต้องการ (ด ูDisplay A ด้านลา่ง) มมุบนซ้ายของภาพจะอยูท่ีต่ าแหนง่มมุบนซ้ายของกลอ่งข้อความ 
6 ตัง้คา่ ไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์ โดยดไูด้จากขัน้ตอนที่ 8 – 9 ด้านลา่งนี ้
7 เคร่ืองพมิพ์จะท าการพิมพ์ภาพ BMP เรืองแสงที่ต าแหนง่ ~I บนบตัร  

เคร่ืองพมิพ์จะท าการพิมพ์ตวัหนงัสอืเรืองแสงทีต่ าแหนง่ ~T บนบตัร 
รูปภาพ BMP ถกูเกบ็อยู่ที่ c:\globe.bmp 
 

 
 

8 เลอืกผ้าหมกึชนิด YMCFKO จาก Printing Preferences (หมายเหต:ุ สามารถเลอืกใช้ตวัเลอืก 
Automatically detect the installed Ribbon for every print job ได้เช่นกนั) 
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ล าดับที่ ขัน้ตอนการปฎิบัต ิ
9 เลอืก Invert F-Panel Image เพือ่สร้างคา่ลบ (negative) ของภาพสเีรืองแสง 

 อ้างองิจากความสามารถในการสร้างแสง หรือ พืน้ท่ีสขีาวของภาพเพือเรืองแสง และส าหรับสดี า เพื่อ
ยงัคงเป็นสมีืดด าบนงานพิมพ์ในขณะถกูฉายด้วยแสง UV 

 สิง่นีเ้ป็นสิง่จ าเป็นเนื่องจากหมกึสเีรืองแสงนีจ้ะสวา่งขึน้เมื่อถกูสอ่งด้วยแสงสดี า (Black Light) 

 โดยคา่เร่ิมต้น พืน้ท่ีสดี าของรูปภาพจะเรืองแสงบนบตัร และพืน้ท่ีทีส่วา่งกวา่หรือสขีาวจะไมถ่กูพิมพ์
ด้วยหมกึ 

 


