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บทที ่1 ส่วนต่างๆของเคร่ืองตดั 

เคร่ืองตดัสติกเกอร์ รุ่น AR-24    เป็นเคร่ืองตดัอีกรุ่นหน่ึงของ GCC ซ่ึงมีความสามารถในการตดัสติกเกอร์ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีขนาดเล็ก น าหนกัเบา นอกจากน้ียงัสามารถปรับแรงกดใบมีด ความเร็วในการตดัสติกเกอร์ได้ 

ค าแนะน าการใช้เคร่ืองตัดสติกเกอร์รุ่น AR-24      
1.1 กรณีท่ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองตดัไปวางไวท่ี้อ่ืน ควรยกจากดา้นล่างของเคร่ือง หา้มยกจากขา้งบนเด็ดขาดดงัรูปท่ี (0-1) 

 

 
 รูปที่(0-1) 

 

1. หา้มเอามือสัมผสัขณะเคร่ืองก าลงัตดัสติกเกอร์ 
2. หา้มต่อสาย Power ร่วมกบัการเคร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีความดนัไฟแรงสูง 
3. ควรเก็บเคร่ืองใหห่้างจากมือเด็ก 

4. ควรวาง Pinch Rollers (ลูกลอ้) ใหอ้ยูใ่นช่วงมาร์คสีขาว 

5. เม่ือไม่ใชเ้คร่ืองแลว้ควรจดัเก็บใหเ้รียบร้อย และใชผ้า้คลุมเคร่ืองไวเ้พื่อกนัสัตวแ์ละแมลงเขา้ไปในเคร่ืองตดั 

 

 

รูปแบบของสายเช่ือมต่อของเคร่ืองตัด กบั คอมพวิเตอร์ 

                                    

     สาย ยูเอสบ ี - USB CABLE                       RS-232 CABLE (Serial – ซีเรียล) 
  (ในกล่องเคร่ืองตัดจะมีเฉพาะ สายUSB)                                 (Option)                                        
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1.2 ด้านหน้าเคร่ือง AR-24  (ดูตามรูปที ่1-1) 

 

 
รูปที ่1-1 

 

A. Pinch Roller – ลูกลอ้กดวสัดุระหวา่งตดั 
B. Slicing Groove – ช่องส าหรับตดัสติกเกอร์โดยใชท่ี้ตดัแบบ Groove 
C. Alignment Ruler - เส้นไมบ้รรทดัส าหรับวางสติกเกอร์ใหต้รงโดยใชเ้ส้นแบ่ง 
D. Tool Carriage - ชุดหวัตดัสติกเกอร์ 
E.  Blade Holder – ท่ีใส่ใบมีด(ท่ีจบัใบมีดตดัสติกเกอร์) 
F. Platen - เป็นส่วนรองรับสติกเกอร์ระหวา่งการตดั 
G. Cutting Pad – ยางรองตดั 
H. Control Panel - แผงปุ่มควบคุมการท างานของเคร่ืองตดั  
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1.3 ด้านหลงัเคร่ือง  AR-24   (ดูตามรูปที ่1-2) 

 

 
 

รูปที่ 1-2                                                            
                          

1.4 ด้านข้างเคร่ืองตัดสติกเกอร์ 
  

 
               1    2        3                             

                                   รูปที่ 1-3                       รูปที่ 1- 4 

                           ด้านซ้ายมอืของเคร่ือง (ดูตามรูปที ่1-3) 
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ด้านขวามอืของเคร่ืองตัด (ดูตามรูปที ่1- 4) 

1. (K)Serial Interface Connector–ช่องต่อแบบอนุกรม ใชส้าย RS-232 Cable(สายซีเรียล) 
2. (L)USB Interface  Connector – ช่องต่อแบบ ยเูอสบีพรินเตอร์ 
3. (M)DC Power Connector – ท่ีเสียบสายไฟ แจค็อะแดปเตอร์ 
 

1.5 แผงควบคุม  

 
  รูปที่  1-5 
 

1. หลอดไฟ  ERROR LED เม่ือไฟ LED ติดคา้งหรือ กระพริบอาจจะแสดงถึงปัญหา หรือมีความผดิพลาด  ใหไ้ป
ดูบทท่ี 5 เพื่อแกปั้ญหา ยกเวน้เม่ือเรากดปุ่ม ORIGIN SET / SIZING   3 คร้ังติดๆกนั(วดัหนา้กวา้งสติกเกอร์ใหม่)ไฟจะ
กระพริบ 

2. ปุ่ม POWER เม่ือกดปุ่มPower แลว้ไฟจะเขา้เคร่ืองตดัหลอดไฟจะติดกระพริบ และชุดหวัตดัจะวิง่ตรวจเช็คความ
กวา้ง(ตามลูกลอ้)ซา้ย-ขวาแลว้หยดุหลอดไฟจะติดคา้ง เคร่ืองตดัพร้อมรับค าสั่งจากคอมพิวเตอร์  
 ปุ่มนีใ้ช้แทนสวชิท์ปิด-เปิดเคร่ืองตัด 

3. ปุ่ม PAUSE / RESUME เม่ือกดปุ่มน้ีจะหยดุงานตดัชัว่คราว  
     แลว้ใหก้ดปุ่ม  PAUSE / RESUME อีกคร้ังก็จะกลบัมาท างานตามตดัปกติ  
4. ปุ่ม REPEAT เม่ือกดปุ่มน้ีคุณสามารถสั่งตดังานล่าสุดซ ้ าอีกคร้ังได้ แลว้หลอดไฟ POWER LED จะดบัแลว้ติด 

5. ปุ่ม DATA CLEARจะเป็นการเคลียรขอ้มูลในเคร่ือง เม่ือกดปุ่มแลว้หลอดไฟ POWER LED จะดบัแลว้ติด 

6. ปุ่ม CUT TEST จะเป็นการทดลองตดัก่อนท่ีจะตดังานจริง เม่ือกดปุ่มน้ีแลว้แลว้หลอดไฟ POWER LED จะ
ดบัแลว้ติดสวา่ง หวัตดัสติกเกอร์ 

7. ปุ่ม  ORIGIN SET / SIZING ปุ่มนีท้ า 2หน้าทีค่ือ 
7.1 จะเป็นการตั้งจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าการตดัหลงัจากท่ีเล่ือนหวัตดัไปต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่มน้ี(ใชปุ่้มลูกศร) 
7.2 กดปุ่ม ORIGIN SET / SIZING   3 คร้ังติดๆกนั จะเป็นการวดัหนา้กวา้งสติกเกอร์ใหม่ 

8. ปุ่ม ลูกศร ใชเ้ล่ือนสติกเกอร์ และ หวัตดัของเคร่ืองตดัสติกเกอร์เพื่อยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
 



5 

 

   

                 ชุดขาตั้ง AR-24 

1.ขันขาตั้งทั้ง2 เข้ากบัแกนกลาง 
 

 

 

                           
 

2.ขนัฐานล้อทั้ง 2 เข้ากบัขาตั้ง      3.ขนัตัวเคร่ืองตัดเข้ากบัขาตั้ง  

 

 

 

 

 

รูปขั้นตอนท่ี1 

รูปขั้นตอนท่ี2 

รูปขั้นตอนท่ี3 
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รูปบน AR-24 ทีป่ระกอบเสร็จ พร้อมขาตั้งและใส่ม้วนสติกเกอร์ 

 
การใส่สติกเกอร์ทีเ่ป็นม้วน 

   
 

 

                           
  

2. น าแกนเหลก็(Roll Holder)ไปวางในร่องใส่แกนเหลก็ด้านหลงัเคร่ืองตดั    3. รูปด้านขวา ใส่แกนเหลก็วางม้วนสตกิเกอร์ในร่องวางแกนเหลก็ 

1.ใส่แกนเหลก็(Roll Holder) เข้าไปใน 

รูแกนกลาง ของม้วนสติกเกอร์ 
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บทที ่2 – การตดิตั้งและการตั้งค่าต่างๆ 
 

ข้อควรระวงัในการติดตั้ง 
 

- ปิดสวติซ์ก่อนการติดตั้ง 
- จบัเคร่ืองตดัดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัความเสียหายต่างๆ 

- ติดตั้งในสถานท่ี ๆ เหมาะสมสะดวกในการใชง้าน 

- เหลือท่ีวา่งส าหรับเคร่ือง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

- เลือกฐานวางท่ีมัน่คง 
- ท างานในอุณหภูมิ 5- 40 องศาเซลเซียส (41-104 องศาฟาเรนไฮด์) 
- ความช้ืนสัมพทัธ์ระหวา่ง 30-70 % 

- ป้องกนัเคร่ืองตดัจากฝุ่ น และท่ีๆมีลมแรง 
- ไม่ควรวางเคร่ืองในบริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง 
- เสียบปลัก๊ตวัผูเ้ขา้ปลัก๊เสียบท่ีมีสายดิน 

- เสียบปลัก๊ตวัเมียเขา้ AC TO DC Adapter ของเคร่ืองตดั 

- เสียบแจค็ตวัผูข้อง Adapter เขา้รูแจค็ตวัเมียของเคร่ืองตดั 

    

2.1 การใส่ใบมีด 

 

    วธีิการใส่ใบมีดและการน าใบมีดออกจากตวัจบัใบมีด ใหดู้ภาพ 2-1และ 2-2 ประกอบ 

ใหร้ะวงัอยา่ไปโดนส่วนปลายของใบมีด 
 

 
                                                                               รูปที่2-1 
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การใส่ใบมีด  
      ใหใ้ส่ใบมีดเขา้ไปในรูดา้นล่างของท่ีจบัใบมีด (ตามรูปที2่-2) 

 
รูปที2่-2 

แลว้ดนัเบาๆ ใหสุ้ด (ตามรูป 2-3) ระวงัอยา่ใหป้ลายใบมีดกระแทก เพราะอาจท าใหใ้บมีดเสียหาย 

 
รูปที่ 2-3 

 

เสร็จแลว้ใหห้มุนท่ีหมุน(Adjustment dept knob)เพื่อตั้งระดบัของใบมีด โผล่ออกมาไม่เกิน  
0.5 มิลลิเมตรโดยประมาณ   (ตามรูปที ่2-4) 

 
รูปที ่2-4 

การถอดใบมีด -  ก็โดยการใหด้นัแท่งเขม็ (PIN) ลง แลว้ใบมีดก็จะโผล่ออกมาใหเ้ราจบัออกมาได ้(ดูรูปท่ี2-1 และ 2-2 ประกอบ)              
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 ***ข้อแนะน ำ*** 

      ความสูงของใบมีดท่ีเหมาะสม หมายถึงการใส่ความสูงของใบมีดประมาณ 0.5 mm. 

ระยะน้ีสามารถตดัส่วนท่ีเป็นเน้ือฟิลม์ไดพ้อดี มนัจะไม่ถึงส่วนท่ีเป็นเน้ือวสัดุ  

ด้านหลงั ( ดูตามรูปที ่2-5 ) 

                                             

รูปที ่2-5 
                                                                       

1. การใส่ท่ีจบัใบมีดเขา้กบัหวัเคร่ืองตดัใบมีด ใหส้ังเกตุดูจะมีวงแหวนรอบตวัจบัใบมีด 

ก็คือใหน้ าวงแหวนน้ีเขา้ไปในต าแหน่งระหวา่งช่องของแขนจบั ( ดูตามรูปท่ี 2-6 ) จะมี 

ร่องใส่ใหพ้อดีจากนั้นก็ใหล้็อคตวัท่ีจบัใบมีด 

 
 

                            รูปที2่-6 
                                              

2. หากจะเอาท่ีจบัใบมีดออกก็ใหป้ลดล็อค แลว้น าออกมา 
ใหก้ดส่วนท่ีเรียกวา่ pin ลงเพื่อเป็นการน าใบมีดออก เม่ือตอ้งการท่ีจะเปล่ียนใบมีด ( ดูตามรูปท่ี 2-1) ท่ีกล่าวมาแลว้ 
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***ข้อควรระวงั*** 

       *** ใบมีดจะเสียความคมไดไ้ว เม่ือ*** 
1. ตั้งใบมีดออกมามากเกินไป 

2. ตั้งแรงกดมากเกินไป 

3. ใชใ้บมีดไม่เหมาะสมกบัวสัดุ 
 

2.2 การใส่วสัดุ 

1 . การใส่วสัดุเป็น แผ่น 

     ใหย้กแขน Level ข้ึน จะอยูท่ี่ชุดลูกลอ้ จะเป็นการยก ข้ึน-ลง ของ 
Pinch Roller ดว้ย ใหย้กข้ึน (ดูตามรูปท่ี 2-8) 

 

 
รูปบน การยกLevel(คนัโยกลูกลอ้) ข้ึน 

 

 
          รูปล่าง การยกLevel(คนัโยกลูกลอ้) ลง 

รูปที ่2-8 
 

- ใหใ้ส่สติกเกอร์อยูบ่น Platen และอยูใ่ต ้Pinch Roller รอดผา่นเขา้ไป เส้นแถบไมบ้รรทดั ท่ีเคร่ืองจะช่วยใน
การจดัวสัดุใหต้รง ส่วนลูกลอ้กลางอยูต่รงกลางระหวา่งลูกลอ้หลกั-ซา้ย-ขวา 
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รูปที ่2-9 

- จะตอ้งเล่ือน Pinch Roller(ลูกลอ้หลกั_ซา้ย-ขวา) ใหต้รงต าแหน่งกบั Grid Drum  โดยสังเกตจาก เส้นแถบสีขาว
บนเคร่ือง (ดูตามรูปท่ี 2-10) 

 
 

 
                                                                                 White Mark (แถบอ้างองิสีขาว) 

รูปที ่2-10 

 

 

 

      -  ใหก้ด Level(คนัโยก)ทุกตวั ลงแลว้ Pinch Roller จะลงมา กดวสัดุ 
     -  ใหเ้ปิดเคร่ือง แลว้หวัเคร่ืองตดัจะท าการเช็คสติกเกอร์โดยอตัโนมติั  หลงัจากนั้นแลว้เคร่ือง 
ก็จะพร้อมท่ีจะรับค าสั่งใหเ้ร่ิมท างานได ้

   การเล่ือน Pinch Roller นั้นไม่ควรจะไปจบัเล่ือนจากดา้นหนา้ ควรจะเล่ือนจากดา้นหลงัเพราะมนัจะเล่ือนไดง่้ายกวา่ 
(ดูตามรูปท่ี 2-11) 
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 (O) Correct                            (X) Incorrect 
          ถูกตอ้ง                                      ไม่ถูกตอ้ง 

รูปที่ 2-11 

 

2.  การใส่วสัดุเป็นม้วน 

1. ท าตามขั้นตอนโดยสอดแกนแหล็ก (Roll Holder) เขา้ใปในรูแกนกลางของมว้นสติกเกอร์ (Roll Media) 

 

 
 

2.แลว้น าไปวางในร่องส าหรับวางแกน Roll ดา้นหลงัเคร่ืองตดั ดงัรูปดา้นล่าง ซา้ยไปขวาตามล าดบั 

                
ใหต้ าแหน่งใหต้รงกบัลูกลอ้หลกั ซา้ย-ขวา และตรงกบัมาร์คสีขาวดา้นหนา้เคร่ืองตดั เพื่อท่ีจะใหส้ติกเกอร์วิง่ไดไ้ม่เบ้ียวไปมา  
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การตั้งต าแหน่งของ Pinch Roller (ลูกล้อกดจับสติกเกอร์) 
 

1. ถา้สต๊ิกเกอร์ยาวต ่ากวา่ 4 เมตร ใหต้ั้งต าแหน่ง ขอบของสติกเกอร์ ประมาณ 0.5mm.-15mm. ทั้งดา้นซา้ยและ

ดา้นขวาของสติกเกอร์ (ดูตามรูป 2-13) 

 

 

2. ถา้สติกเกอร์ยาวมากกวา่ 4 เมตร ใหต้ั้งต าแหน่ง ขอบของสติกเกอร์ ประมาณ 25mm ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาของสติก
เกอร์ (ดูตามรูป 2-14) 
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2.3 การปรับตั้งค่าเคร่ืองตัด ใน VLCD 3 ของ AR-24     

** ใช้งานได้ใน windows Xp , Vistra , windows7 , windows8 ,  windows10** 
-ใหท้ าการ copy ไฟล ์2 ไฟลใ์นแผน่ Driver GCC ไปไวใ้นท่ีเดียวกนั(folders เดียวกนั)   
ท่ี Harddisk ในคอมพิวเตอร์ คือ ไฟล ์ VLCD3 และไฟล ์ usbapi  ซ่ึงอยูใ่น แผน่ Driver GCC 

คือโฟลเดอร์ GCCAccessories 

 การใช้งาน  
1. ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีไฟล ์VLCD 3 เพื่อเปิดหนา้ต่างของ VLCD 3 ข้ึนมา 
2. ท่ีช่อง Port ใหต้ั้งค่าของพอร์ทของคอมพิวเตอร์ท่ีต่อใชง้านกบัเคร่ืองตดัสติกเกอร์ (ช่ือรุ่น AR-24 ก็คือพอร์ทUSB) 

3. กดปุ่ม connect แลว้ท าการปรับตั้งค่าต่างๆ ตามตอ้งการ 

4. เสร็จแลว้ให ้กดปุ่ม Update        5. ปิดหนา้ต่าง VLCD 3   
 หมายเหตุ :VLCD 3 ใช้ได้ทั้ง windows 32bit และ windows 64bit ตั้งแต่เวอร์ช่ัน  VLCD3 V2.01-01 AR-24  ขึน้ไป 
 Model AR-24  Version 1.01-17 กบัVLCD3-V2.01-01AR-24 ใช้ได้ทั้งสาย USB และสาย RS-232หรือสาย Serial) 

 ทีเ่คร่ืองตัด AR-24 ตั้งค่ายูเอสบีโหมดเป็น Common Mode (ค่าปกติจากโรงาน - ตั้งไว้อยู่แล้ว) 

 ทุกคร้ังทีต่ั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Update ด้วยไม่เช่นน้ันเคร่ืองตัดจะยงัไม่ได้รับค่าทีเ่ราตั้งไว้ 
          (Update 12 Feb-2558) 

 

 

 

  
1 

ปรับตั้งค่าต่างๆไดต้ามตอ้งการ  

ค่าความกวา้งของพ้ืนท่ีตดั 
ท่ีวดัได ้mm = มิลลิเมตร 
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Force เป็นการตั้งแรงกดใบมีด ตั้งค่าโดยการเล่ือนลูกศรไปซา้ยหรือขวา 
Media weight  การตั้งความหนาหรือบางของวสัดุ และมีผลต่อความเร็วของคร่ืองตดั 

ถา้ตั้งเป็นวสัดุหนาจะมีความเร็วชา้ลงกวา่การตั้งแบบบาง นอกจากน้ีค่าของความเร็วจเปล่ียนไดจ้าก Dirver หรือ  
จาก Plug in 
    -Heavy media จะใชก้บัวสัดุแบบหนา 
    -Light media จะใชก้บัวสัดุแบบบาง (ค่าปกติจากโรงงาน – ตั้งแบบบาง)                

  AUTO UNROLL การคลีอ่อกจากม้วนวสัดุหรือสติกเกอร์อตัโนมตัิ (ดึงสติกเกอร์มาด้านหน้าแล้วดึงกลบั)  
                              Enable         ใช ้

                             Disable         ไม่ใช ้   * ค่าปกติจากโรงงานตั้งไว้ที ่ Disable อยู่แล้ว  * 

   *ถา้ Enable ตอ้งใชก้บัสติกเกอร์ท่ีมีความยาวมากกวา่ 50 ซ.ม.(ถา้ใชว้สัดุสั้นกวา่จะท าใหส้ติกเกอร์หลุดจากลูกลอ้ได)้  

      * ถา้ใชว้สัดุแบบเป็นแผน่ท่ีมีความยาวไม่เกิน 84 cm ก็ไม่จ  าเป็ฯตอ้งใชฟั้งกช์ัน่น้ี (ค่าปกติจากโรงงานตั้งไวท่ี้ Disable) 

**ทุกคร้ังทีต่ั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม Update ด้วยไม่เช่นน้ันเคร่ืองตัดจะยงัไม่ได้รับค่าทีเ่ราตั้งไว้** 
*ถ้าใช้ Corel Draw 15(X5) , 16(X6) เม่ือคลิกค าสั่ง Print ในโปรแกรม ท่ีหนา้ต่าง Printน้ี 

ขั้นท่ี1 เลือกแทบ็ General ก่อน ท่ีช่องของ Printer: เลือก เป็น AR-24    ขั้นท่ี2 ใหเ้ลือกแทบ็ color 

 ทีช่่องของ Color conversions performed by : AR-24  (คลกิเปลีย่นเป็นรุ่นนี)้ แล้วกดปุ่ ม Apply (ท าคร้ังเดยีว) 

(เฉพาะการส่ังตัดผ่าน Driver  Printer  ค าส่ัง Print ในโปรแกรม Corel Draw 15(X5) ,16(X6)                                                           

     * ในกรณทีีใ่ช้โปรแกรม Corel Draw version 12 , 11  (Update  13-2- 2558 ) * 

-  ถ้าส่ังตัดงานและใช้วสัดุแบบเป็นแผ่นหรือม้วนทีม่ีความยาวเกนิ 84 เซ็นติเมตร ต้องส่งงานจากโปรแกรม Corel 

Draw11,12 ไปโปรแกรม GreatCut เพือ่ส่ังตัด ซ่ึงต้องตดิตั้งจากในแผ่น Driver GCC ทีม่าพร้อมเคร่ืองตดัลง

ในคอมพวิเตอร์ด้วย                                                           
Media Type  การเช็คเป็นมว้นหรือแผน่ คือการวดัหนา้กวา้งและความยาว ของวสัดุหรือสติกเกอร์ 

 ส าหรับรุ่น AR-24 จะปรับตั้งค่าไม่ได ้เพราะเช็คไดเ้ฉพาะหนา้กวา้ง คือ Roll เท่านั้น (ตามลูกลอ้) 
การเปลีย่นวสัดุทีม่หีน้ากว้างไม่เท่ากนั หรือ มกีารเลือ่นลูกล้อหลกัทีก่ดจับวสัดุของรุ่น   AR-24  
 - ใหท้ าการเล่ือนชุดลูกลอ้หลกั_ซา้ย-ขวาตามต าแหน่งในช่วงแถบสีขาว (มาร์ค-สีขาว)และตามหนา้กวา้งของวสัดุ      
(หนา้สติกเกอร์) แลว้กดคนัโยกลงเพื่อใหลู้กลอ้กดทบัวสัดุ เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่มORIGIN SET 3 คร้ังติดๆกนัมี 2แบบ 
     1. ไม่ได้เปิด VLCD ค้างไว้ หรือ ไม่ไดท้ าการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตดัไว ้ ใหเ้ปิด VLCD ข้ึนมาใหม่ 

     ใหก้ดปุ่ม ORIGIN SET 3 คร้ังติดๆกนั เคร่ืองตดัจะเช็คหนา้กวา้งวสัดุใหใ้หม่ 
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3. ในขณะเปิด VLCD ค้างไว้ และยงัไดเ้ลือกพอร์ทเช่ือมต่อ(ปุ่ม connect สีจาง) ถา้ตอ้งการตั้งค่าหรืออ่านค่า
VLCDใหปิ้ดแลว้เปิด VLCD ข้ึนมาใหม่แลว้ใหก้ดปุ่มORIGIN SET 3 คร้ังติดๆกนั เคร่ืองตดัจะเช็คหนา้กวา้ง
วสัดุใหใ้หม่  

2.4 การใช้งานปุ่มต่างๆ บนแผงควมคุม (CONTROL PANNEL) 

 เมื่อเปิดเคร่ือง 
 

      ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีส่ิงของ หรือน ามือมาวางบน Platen  เคร่ืองตดัก่อนท่ีจะเปิดเคร่ือง เพราะ
อาจเป็นอนัตรายได้ 
     ระวงัเส้นผมจะเขา้ไปติดในร่อง Grid drum เม่ือเปิดเคร่ือง 
           ใหก้ดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเคร่ืองตดัแลว้หลอดไฟ POWER LED 

จะสวา่งข้ึน เคร่ืองตดัก็เช็คหนา้กวา้งสติกเกอร์ เสร็จแลว้ก็จะพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อตดังาน  

 

   
 

 

 

= ไฟกระพริบ    =ไฟสวา่ง            =ไฟดบั 

                                               
  

  ปุ่ ม POWER คือปุ่ม ปิด –เปิด เคร่ืองตดัสติกเกอร์และแสดงสถานะการท างานเคร่ืองตดัร่วมกบัหลอดไฟ ERROR 

 เม่ือเคร่ืองอยูใ่นสถานะท่ีเรียกวา่ ON LINE หลอดไฟ POWER จะติดสวา่งข้ึน หมายถึงเคร่ืองตดัพร้อมท่ีจะ
รับขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ 

 

การหยดุดูงานท่ีก าลงัตดัอยู ่
1. ใหก้ดปุ่ม PAUSE / RESUME เพื่อหยดุงานตดัขณะนั้นอยู่ แลว้ท าการตรวจดูงานตดั 

2. กดปุ่ม PAUSE / RESUME เพื่อท างานต่อ 
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***ตอ้งการท่ีจะหยดุงานท่ีก าลงัตดัอยู่ และท าการลบขอ้มูลออกจากหน่วยความจ าในเคร่ือง  
1. ใหก้ดปุ่มกดปุ่ม PAUSE / RESUMEเพื่อหยดุงานตดัขณะนั้น 

2. แลว้กดปุ่ม DATA CLEAR เพื่อท าการลบขอ้มูลออกจากหน่วยความจ าในเคร่ือง  
3. ท าการตั้งต าแหน่งเร่ิมตดัใหม่ โดยใชปุ่้มลูกศรเล่ือยไปยงัพื้นท่ีวา่ง หรือต าแหน่งท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม ORIGIN SET 
 

    

*** เม่ือคุณเปล่ียนค่า  หรือ ท าการทดลองตดั หรือท าการใชปุ่้มลูกศร 
ตั้งจุดเร่ิมตน้ใหม่ได้  หลอดไฟ POWER จะดบัแลว้ติด * ถา้กดปุ่ม POWER น้ีอีกคร้ังจะเป็นการปิด เคร่ืองตดั*** 
 
 

  2.4.2 ปุ่ม PAUSE / RESUME 

จุดประสงค ์PAUSE ก็คือการหยดุการท างานชัว่ขณะท่ีเคร่ืองก าลงัตดังานอยู่  เม่ือกดปุ่ม PAUSE / RESUME 
น้ีแลว้ หลอดไฟ POWER จะติดกระพริบ    

* ถา้ตรวจดูงานตดัแลว้ ก็ใหก้ดปุ่ม  PAUSE / RESUME  อีกคร้ังเคร่ืองก็จะท างานต่อ 

                                                   

 2.4.3  ปุ่ม REPEAT 

เคร่ือง สามารถสั่งตดังานซ ้ าต าแหน่งเดิมได ้โดยใชปุ่้ม REPEAT น้ี ท่ีไม่มีการตั้ง 
จุดเร่ิมตน้ใหม่ ฟังกช์ัน่น้ีดีท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ใหใ้บมีดเสีย เม่ือคุณใชต้ดัวสัดุหนา 

***ขั้นตอน *** 
1.   หลงัจากท่ีตดังานเสร็จแลว้ ใหใ้ชปุ่้มลูกศรเพื่อเล่ือนหวัเคร่ืองตดัไปในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
แลว้กดปุ่ม ORIGIN SET หลอดไฟ POWER จะดบัแลว้ติดสวา่งจ้ึน 

   2.   ใหก้ดปุ่ม REPEAT  เพื่อเร่ิมตดังานซ ้ าอีกคร้ัง หลอดไฟ POWER จะดบัแลว้ติดสวา่งจ้ึน 
 

2.4.5  ปุ่ม DATA CLEAR  

จุดประสงคใ์นการใชก้็เป็นการลบขอ้มูลในหน่วยความจ าของเคร่ืองตดั 

การใชง้านปุ่มน้ี 

 กรณทีี1่. เคร่ืองก าลงัท าการตดัอยู ่ตอ้งกดปุ่ม PAUSE (หลอดไฟ POWER จะติดกระพริบ)ใหเ้คร่ืองตดัหยดุตดัก่อน 

ถึงจะกดปุ่ม DATA CLEARได ้ลบขอ้มูลในหน่วยความจ าของเคร่ืองตดั หลอดไฟ POWER จะติดสวา่งคา้ง 
กรณทีี2่ เคร่ืองตดัไม่ไดก้  าลงัท าการตดั สามารถกด ปุ่ม DATA CLEARไดเ้ลย หลอดไฟ POWER จะดบัแลว้ติด
สวา่งจ้ึน 
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  2.4.6 ปุ่ม ORIGIN SET / SIZING ท างาน  2 หน้าที่ 
-  ใช้ปุ่มนีต้ั้งจุดเร่ิมต้นงานตัดทีต่ าแหน่งใหม่ โดยใชปุ่้มลูกศรเล่ือนต าแหน่งตดั แลว้กดปุ่ม 

            ORIGIN SET 

***ขั้นตอน  *** 
1. หลงัจากท่ีใส่วสัดุและกดคนัโยกลงแลว้ ใหใ้ชปุ่้มลูกศรเล่ือนหวัตดัไปในต าแหน่ง 

ท่ีตอ้งการ 
    2. แลว้ใหก้ดปุ่ม ORIGIN SET ก็จะไดจุ้ดเร่ิมตน้ใหม่ หลอดไฟ POWER จะดบัแลว้ติดสวา่งข้ึน 

 

- วดัความกว้างของหน้าสติกเกอร์ใหม่ โดยการกดปุ่มน้ี 3 คร้ังติดๆกนั แลว้ชุดหวัตดัจะวิง่วดัความกวา้งหนา้สติกเกอร์ใหม่ 
(ตามลูกลอ้หลกั ซา้ย-ขวา) 

 

  

 2.4.7 ปุ่ม CUT TEST 
 

เพื่อใหง้านตดัออกมามีคุณภาพ จ าเป็นจะตอ้งตั้งสติกเกอร์ใหต้รงกบัเคร่ืองตดั โดยจะตอ้ง 
พิจารณาจาก ชนิด และความหนาของสติกเกอร์ เคร่ืองตดัสติกเกอร์น้ีสามารถท่ีจะท าการทดลองตดั 

สติกเกอร์ ก่อนท่ีจะเร่ิมตดังานจริงได้ โดยจะตอ้งตั้งแรงกด และหวัใบมีดใดใหเ้หมาะสมกนักบั 

สติกเกอร์ นั้น ๆ การใชปุ่้มน้ีจะตอ้งใหใ้ส่ติกเกอร์ก่อนหลงัจากท่ีใชค้  าสั่งทดลองตดั 

***ขั้นตอน  *** 
 1. จากนั้นใหใ้ชปุ่้มลูกศร เพื่อเล่ือนหวัเคร่ืองตดัไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการจะทดลองตดั 

 2. ใหก้ดปุ่ม CUT TEST เพื่อท าการทดลองตดั หลอดไฟ POWER จะดบัแลว้ติดสวา่งข้ึน เม่ือกดคร้ังท่ี 2 หวัตดัจะ     
เล่ือนจุดตดัใหม่โดยอตัโนมติั (โดยเล่ือนในแนวระดบัเดียวกบัต าแหน่งเดิม แต่ไม่ซ ้ าท่ีเดิม)  
 
 
 
 
การปรับแรงกดของใบมีด 

เม่ือท าการทดลองตดัเสร็จแลว้ จะเห็นรอยตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมอยู่ ใหล้อกรอยส่ีเหล่ียมนั้น 

ออกมา ถา้มนัลอกออกมาไดง่้ายแสดงวา่ แรงกดท่ีตั้งไวเ้หมาะสมแลว้ แต่ถา้ยงัใชไ้ม่ได ้ใหไ้ป 

ปรับแรงกดเพิ่ม (Force) ไดจ้ากVLCD  แลว้ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนทีละนอ้ย ๆ จนไดแ้รง 
กดท่ีตอ้งการ  ถา้ยงัไม่แน่ใจก็ให ้ทดลองตดัอีกคร้ังจนกวา่จะไดแ้รงกดท่ีเหมาะสม 

 

สังเกต การตั้งจุด CUT TEST ตามแหน่งท่ีตอ้งการจะเหมือนกนักบัการตั้งจุด 

              ORIGIN SET 
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ค่า OFFSET  ใบมีดทีเ่หมาะสม 
 

 รอยตดัรูปส่ีเหล่ียมจะเป็นตามภาพ ต่อไปน้ี 

                                         

       AA = การตั้งค่าของ               BB=  การตั้งค่าของ             CC =  การตั้งค่า 
      OFFSET ท่ีเหมาะสม                OFFSET นอ้ยเกินไป            OFFSETมากเกินไป 
 

**การตั้งค่าของ OFFSET จะหมายถึง การตั้งค่ามุมของใบมีด ถา้รอยส่ีเหล่ียมตดัออกมาไดต้ามรูป BB หรือ 

CC ใหท้  าการเปล่ียนค่าของ OFFSET ใหม่ ใหเ้หมาะสม 
 

เมื่อตัดงานเสร็จแล้ว 
หลงัจากท่ีตดังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนตดังานช้ินต่อไปหรือจะท าการเปล่ียนวสัดุใหม่ คุณสามารถท่ีจะใช ้

คทัเตอร์หรือกรรไกร ท าการตดังานออกมาก่อนได้ (ดูตามรูปท่ี 2-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-16 
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บทที่ 3  การเช่ือมต่อ 
 

  
RS-232(Serial)               

                                                                                     USB          
 

                                                  

       เคร่ืองตดัจะส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์โดยใชส้ายสัญญาณ 2 แบบ Serial port (RS-232C) และ USB  

                3.1 การใช้สายต่อแบบ Serial 

การต่อสายแบบ Serial  

 - จะใชก้บัเคร่ือง IBM PC  compatible การต่อสายแบบ Serial จะมีพอร์ทเช่นแบบ Com1, 

Com2,ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใน plug-in หรือ driver ท่ีใช ้จะตอ้งตั้งค่าพอร์ทใหต้รงกบัพอร์ทท่ีมีอยู่
ในคอมพิวเตอร์ หรือ ตรงกบัรูท่ีเสียบสาย 
     - ตรวจสอบ ตั้งค่าการส่ือสารและพอร์ท com ของคอมพิวเตอร์   โดคลิกปุ่ม Start ของวนิโดว ์แลว้ไปท่ี
ไอคอน(ตามล าดบัชั้น จากซา้ยไปขวา) ดงั 2 บรรทดัดา้นล่าง ตามวนิโดว ์ท่ีใช ้(xp,windows7,vistra) 

Control panelSystemHardwareDevice managerPorts(COM & LPT)Communication Ports(com.)..XP 
Control panelSystemDevice managerPorts (COM & LPT)Communication Ports(com.)windows7,Vistra 

ส่วนค่า Baud Rate(Bits per second),Data Bits, Parity,Stop Bits คลิกเลือกต่อที่ Communication Ports(com...)        
แล้ว คลิกขวา Properties คลิกที่แทบ็  port settings ใหต้ามค่ามาตรฐานคือ (ค่าปกติของคอมิวเตอร์ตั้งไว)้ 
Baud Rate = 9600 , Data Bit = 8 , Parity = None (หรือ N) , Stop Bits =1    
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                 3.1.1 การใช้สายต่อแบบ ยูเอสบี (USB) 

     สามารถเช่ือมต่อไดเ้ลยไม่ตอ้งตั้งค่าหรือตตรวจค่าการส่ือสารของเคร่ืองตดัและคอมพิวเตอร์ดว้ย แต่ตอ้งติดตั้ง 
ไดรเวอร์พรินเตอร์ของตวัเคร่ืองตดัและไดรเวอร์ พอร์ทยเูอสบี  
หมายเหตุ :  ในแผ่นไดรเวอร์ GCC ของเคร่ืองตัด AR-24 เวลาลงไดรเวอร์  จะติดตั้งทั้งของตัวเคร่ืองตัด
และไดรเวอร์ พอร์ทยูเอสบี ด้วยในคร้ังเดียว 

3.2 การส่ังตัด หรือ การส่งข้อมูลไปยงัเคร่ืองตัด  

จะมี 2 ทางเลือกในการส่งขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเคร่ืองตดั 

ทางที ่1 ส่ังตัดผ่านโปรแกรมเสริม เช่น Great cut หรือ ปลัก๊อิน สั่งตดั โดยตอ้งลงโปรแกรมหลกัก่อนคือ 
โปรแกรม CorelDraw  หรือ Illustrator แลว้ตามดว้ยปลัก๊อินสั่งตดั ปัจจุบนันิยมวธีิน้ี เพราะง่ายสะดวก
และไม่ต้องลง driver printer ( ไม่ Add printer-โหมดท่ีเคร่ืองตดัเป็น USB Common Mode )  

!!! โหมดทีเ่คร่ืองตัด USB Common Mode ค่าปกติ -ตั้งมาจากโรงานผู้ผลติแล้ว  !!! (ตรวจสอบได้จาก VLCD) 

ทางที2่ ส่ังตัดผ่าน Driver Printer (ค าส่ัง print ในโปรแกรม) โดยสร้างงานเป็นลายเส้น หรือ Outlines และตอ้งลง
ท าการ  ติดตั้ง Driver printer  ก่อนดว้ย 

หมายเหตุ โปรแกรม ILLUSTRATOR version 10, CS, CS2 ส่ังตัดผ่านโปรแกรมส่ังตัดหรือปลัก๊อนิ (PLUG-IN) เท่าน้ัน               
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3.3 การใช้สายต่อกบัเคร่ือง Macintosh Plus/SE/II  

ในค าสั่งของระบบปฏิบติัการของ เคร่ืองตดักบั เคร่ือง Macintosh (เช่น เคร่ือง Power- Mac) คุณจะตอ้งมี
สายสัญญาณท่ีต่อจากเคร่ือง Mac (db8 to db9) เพื่อต่อเขา้กบัสาย RS-232  

* ปัจจุบัน สายเช่ือมแบบนี ้ไม่มี จ าหน่ายแล้ว และ ยกเลกิการใช้งานแล้ว* 
 

 

 

 

 

 

 

3.4 การต่อสายแปลง USB port to serial port for Mac G3/G4/G5 

หมายเหตุ : AR-24 จะใชก้บัการตดัสติกเกอร์ทัว่ไปเท่านั้น (เช่น ตวัอกัษร , ลายเส้น)  
-ตอ้งใชก้บัร่วมกบัโปรแกรม Illustrator  for mac 

-ตอ้งใช ้ปลัก๊อิน หรือ โปรแกรมส าหรับ Illustrator for mac ในการสั่งตดั  
-กรณีใชส้ายแปลง USB To serial converter  อาจจะตอ้งติดตั้งไดรเวอร์ของสายแปลงร่วมดว้ยและตั้ง
ค่าการเช่ือมต่อเป็น serial port ของสายแปลง  

*การเลอืกซ้ือ*สายแปลงหรือ Adapter ควรสอบถามผู้จ าหน่ายเคร่ืองตัดก่อนว่าจะใช้แบบไหน* 
 3.5 กรณใีช้สาย USB ตรง จะใช้กบัโปรแกรม Sure Cuts A Lot 4 (OPTION- ซ้ือแยก) ซ่ึงสร้างงานและสั่งตดัได้

เอง และโปรแกรมน้ี ยงัสามารถรับไฟลง์านจาก Illustrator เข้ามาเพือ่ส่ังตัดได้ 

 (Mac) Mac OSX 10.6 - 10.10  
 (Mac) Intel based processor  
 512 MB of RAM or greater  
 50 MB of available hard disk space  
 USB Port 1.1 or 2.x 
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บทที่4 การดูแลรักษาเคร่ืองตดั 
ในบทน้ีจะอธิบายถึงการรักษาเคร่ืองแบบเบ้ืองตน้ ถา้นอกเหนือจากน้ีควรจะใหช่้างท่ีมี 

ประสบการณ์เป็นผูใ้หบ้ริการ 
4.1   การท าความสะอาดเคร่ืองตัด 

ในการรักษาเคร่ืองใหอ้ยูใ่นสภาพดี คุณจะตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองเป็นประจ า 
 ขอ้ควรระวงัในการท าความสะอาด 

 

 ใหถ้อดปลัก๊ออกก่อนท่ีจะท าความสะอาด เพื่อป้องกนัอุปกรณ์อิเลคทรอนิคจะช๊อต 

 หา้มใชส้ารจ าพวกผงซกัฟอกท าความสะอาด เพราะอาจจะท าใหเ้คร่ืองเป็นรอย และมีผลในการ
เคล่ือนท่ีของอุปกรณ์ 
                                                                          

แนะน าวธีิการรักษา 
    - ใหใ้ชผ้า้ส าลีเช็ดชุบน ้า หรือแอลกอฮอล์ ถา้ใชแ้อลกอฮอลก์็ควรเช็ดดว้ยน ้าเปล่าอีกคร้ังดว้ยเพื่อลา้งออก ส่วนท่ีเหลือ
ก็ใหใ้ชผ้า้แหง้เช็ด 

    -  ใหเ้ช็ดฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีหวั และ ราวหวัเคร่ืองตดัดว้ย 
    -  ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นดูดส่ิงสกปรกท่ีสะสม และส่วนท่ีอยูใ่ตลู้กยาง 

-  ใหท้ าความสะอาด Platen (แท่นรองรับสติกเกอร์ท่ีจะตดั-ท่ีตวัเคร่ืองตดั)) , Pinch Roller (ลูกลอ้) 
                                                             

4.2 การท าความสะอาด Grid Drum 
 

-  ใหปิ้ดเคร่ือง แลว้เล่ือนหวัเคร่ืองออกจากจุดท่ีจะท าความสะอาด 

-  ใหย้ก Pinch Roller (ลูกลอ้) และเล่ือนออกจากต าแหน่งของ Grid Drum (หนามเตย) เพื่อท าความสะอาด 

-  ใหใ้ชแ้ปรง (หรือแปรงสีฟัน ตามรูป) ปัดฝุ่ นจากผวิของ Grid Durm (หนามเตย) แลว้ใหใ้ชมื้อหมุนตวัมนัไป
รอบ ๆ เพื่อท าความสะอาดใหท้ัว่ถึง ดูตามรูปท่ี4-1 ดา้นล่าง 
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4.3 การท าความสะอาด Pinch Rollers (ลูกล้อ) 
 

ถา้จะท าความสะอาด Pinch Roller (ลูกลอ้) ก็ใหใ้ชผ้า้ส าลี หรือผา้ฝ้าย เช็ดฝุ่ นท่ีเกาะอยูบ่นลูกยางออกหากลูกยางมนั
หมุนก็ใหใ้ชน้ิ้วจบัเอาไวถ้า้ส่ิงสกปรกมนัฝังแน่นก็ใหใ้ชผ้า้ชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดออก 

 

 

 

บทที ่5 เมือ่เจอปัญหาจะแก้ไขอย่างไร 
 

ในบทน้ีจะช่วยใหคุ้ณแกปั้ญหาท่ีอาจจะพบเจอได้ ก่อนท่ีคุณจะเขา้มาบทน้ีตอ้งแน่ใจวา่เคร่ืองของคุณต่อระบบถูกตอ้งแลว้ 

 

 

 

 

 
 

1.1   เมื่อเคร่ืองตัดเปิดไม่ติด 

ถา้เคร่ือง AR-24 ไม่ท างาน ใหต้รวจสอบตามรายน้ีก่อนไดเ้ลย 
 

 

 

  

 

 

การแก้ปัญหา *** 

  ถา้หลอดไฟ Power LED ติด และเคร่ืองตดัอยูใ่นสภาพปกติ ก็ใหปิ้ดเคร่ืองตดัก่อน แลว้เปิดเคร่ืองใหม่
อีกคร้ัง และดูวา่ยงัมีปัญหาอีกหรือเปล่า 
  ถา้หลอดไฟ Power LED ไม่ติด ใหก้ดปุ่ม Power LED อีกคร้ังเพื่อเปิดเคร่ืองใหม่ 
                            ถา้ยงัไม่ท างานอีกใหติ้ดต่อจากร้านท่ีคุณซ้ิอมาเลย 
 

1.2 เมื่อมีหลอดไฟเตือน 
 

หลอดไฟน้ีจะแสดงปัญหาโดยยอ่ ท่ีหนา้จอ Control Panel เม่ือเคร่ืองหยดุท างาน หรือ 
มีหลอดไฟกระพริบ ใหไ้ปดูรายละเอียดตามตารางหลอดไฟน้ีได้ และเพื่อท่ีจะไดใ้หคุ้ณแก ้
ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ส าคญั : 

 ก่อนท่ีคุณจะแกปั้ญหาน้ี คุณจะตอ้งแน่ใจวา่เคร่ืองตดัของคุณไม่ไดท้  างาน
ผดิปกติ หรือไม่ไดมี้ปัญหามาจากการต่อสัญญาณ หรือเกิดปัญหามาจาก Sofeware 

ใชส้ายไฟ AC ถูกเส้นหรือเปล่า ? 

สายไฟ AC น้ีเสียบติดกบัอะแด็บเตอร์หรือยงั ? 

คุณกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเคร่ืองแลว้หรือยงั ? 
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          หลอดไฟเตือน   

เม่ือมีหลอดไฟ ERROR LED กระพริบ(ใหดู้ตามขา้งล่าง) ส าคญัมากคุณท่ีจะตอ้งท าตามค าแนะน า เม่ือมีปัญหา
เคร่ืองจะอธิบายโดยหลอดไฟ ERROR LED จะกระพริบ  

 

 

    = ไฟกระพริบ   = ไฟสวา่ง       = ไฟดบั 

หลอดไฟเตือน 1 ข้อมูลขาดหายไป 

การเตือนแบบน้ีหมายถึงวา่ ขอ้มูลงานตดัไม่พอดีกบัพื้นท่ีงานตดั ปัญหาท่ีเป็นไปได ้   

* งานท่ีสั่งตดันั้นใหญ่กวา่พื้นท่ีงานตดั *  
วธีิแกใ้ห ้เปล่ียนสติกเกอร์ใหห้นา้กวา้งมากข้ึนแลว้ สั่งงานตดัใหม่อีกคร้ัง 

 

หลอดไปเตือน 2 ค าส่ัง HPGL/2 ผดิพลาด 

ถา้เคร่ืองตดัของคุณไม่รับค าสั่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใหคุ้ณลองตรวจดูวา่ คุณสั่งตดังาน 

มาท่ีเคร่ืองตดันั้นตั้งงานมาเหมาะสมและ ตอ้งแน่ใจวา่ค าสั่ง HP-GL หรือ HP-GL/2 ของคุณนั้นถูกตอ้ง(ไฟลง์านตดั) 

จากนั้นใหล้องสั่งตดังานอีกคร้ัง ถา้ยงัมีผลเหมือนเดิม ใหติ้ดต่อกบัทางร้านท่ีคุณซ้ือมา 
หลอดไฟเตือน 3  ส่ังตัดงานซ ้าไม่ได้ 
 

1. หน่วยความจ าเตม็อยา่งแรก   

ใหก้ดปุ่ม DATA CLEAR แลว้ใหส่้งขอ้มูลเดิมเพื่อตดัซ ้ ามาจากคอมพิวเตอร์(สั่งตดังานอีกคร้ัง) 
2. หน่วยความจ าถูกลบไปแลว้ ใหส่้งขอ้มูลเดิมเพื่อตดัซ ้ ามาจากคอมพิวเตอร์ (สั่งตดัใหม่ ) 
 

หลอดไฟเตือน 4  การส่ือสารผดิพลาด  สั่งตดัไม่ได ้(ไฟ ERROR LED ดบั_ไม่แสดงขอ้ผดิพลาด -error) 
ใหต้รวจดูวา่สายสัญญาณยงัเสียบต่ออยูห่รือเปล่า ถา้ต่ออยู ่ใหดู้วา่เราตั้ง จุดเช่ือมต่อน้ี 

นั้นแน่นดีหรือไม่ หรือสายสัญญาณเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองตดักบัคอมพิวเตอร์อาจมีปัญหา (สาย ยเูอสบี , สาย RS-232ซีเรียล) 
ใหล้องเปล่ียนใหม่   ถา้คุณท าตามน้ีแลว้ใหล้องสั่งตดัใหม่ดูอีกคร้ัง 
 

หลอดไฟเตือน 
1 ขอ้มูลขาดหายไป 

2 ค าสั่ง HPGL/2 ผดิพลาด 

  3 การส่งตดัไม่ได ้
4 การส่ือสารผดิพลาด  (ไฟดบั) 
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                        5.2.2 เมื่อหลอดไฟ ERROR สว่าง 
บางคร้ังอาจจะเจอกลไกของเคร่ืองมีปัญหา ตอนเคร่ืองก าลงัตดังานอยู่ หลอดไฟ 

ERROR LED จะสวา่งข้ึน   

ข้อผดิพลาด  
ใหต้รวจทุกอยา่งใหถู้กตอ้งและท าการปิดเคร่ือง แลว้เปิดใหม่ โดยกดปุ่ม POWER  
ถา้ยงัไม่หายในขอ้น้ี ใหคุ้ณติดต่อกบัร้านท่ีคุณซ้ือมาไดเ้ลย 
 
 

5.3 เมื่อมีปัญหาคุณภาพงานตัด 

 

 

  

 

ใช่                                 ไม่ใช่ 

  

                                    

  

 

                                 ใช่                                          ไม่ใช่ 

 

 

      ใช่                                                                       ไม่ใช่ 
 

  

 

          ใช่                                                                      ไม่ใช่ 
                                                 

                                    

 

                                    ใช่                                                                   ไม่ใช่ 

 

  

 

ใส่ใบมีดแน่นและถูกตอ้ง ใช่ไหม ? 

งานตดัออกมาแลว้ไม่คม
หรือใบมีดไม่คมใช่ไหม 

? 

ใหไ้ปดูวธีิใส่ใบมีดท่ี บทท่ี 2 

ใหเ้ปล่ียนใบมีดใหม่ ตั้งแรงกดพอใช่ไหม? 

ใหต้ั้งแรงกดใหเ้หมาะสม ตั้ง OFFSET ถูกตอ้ง ใช่
ไหม ? 

มีส่ิงสกปรกติดตามใบมีด ใช่ไหม ? ปรับค่าของ OFFSET ให้
เหมาะสม 

โปรดติดต่อร้านท่ีคุณซ้ือมา 
เพื่อใหช่้างเทคนิคเป็นผูบ้ริการ 

น าใบมีดออกเพื่อท าความสะอาด 
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รหัสการแก้สระลอยบนโปรแกรม CorelDraw 

วธิีการใช้งาน กด Alt ทีแ่ป้นพมิพ์ค้าง + ใส่รหัสตัวเลข 
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การตดิตั้งไดรเวอร์ Printerเคร่ืองตดัจซีีซี รุ่น AR-24 (ให้ถอดสายUSB ออกก่อน) 

* ในตวัอย่างนีจ้ะตดิตั้งลงบน วนิโดว์ 32 บิท (XP หรือ Windows7) และเช่ีอมต่อสายด้วยUSB  

*ถ้าใช้โปรแกรม เกรดคตั-Great Cut  ส่ังตัดไม่ต้องลงไดร์เวอร์พรินเตอร์ของเคร่ืองตัด AR-24* 
1.ท่ีคอมพิวเตอร์ ใส่แผน่ ซีดี Driver  GCC  
* ถา้มี หนา้ต่าง GGC (ดงัรูปดา้นล่าง) กค็ลิกเท่ีปุ่มภาษาEnglishไดเ้ลย  
* ถา้ไม่มีกต็อ้งเปิดดูขอ้มูลในแผน่โดยไปเปิดท่ีMy Computer คลิกเลือก Drive CD GCC  
- แลว้ คลิกขวา เลือก Explore (วนิโดว ์XP) หรือ 
- คลิกขวา แลว้เลือก Open (windows 7) 
-  ดบัเบ้ิลคลิกไฟล ์AutoRun แลว้จะข้ึนหนา้ต่าง GCC  (ใหเ้ลือกภาษาในการติดตั้ง) 
-  คลิกเลือก English  
 
 

 

2 

ดบัเบ้ิลคลิก 

ไฟล ์ 

1 

คลกิ 2 
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- คลิกเลือก AR-24  
- คลิกเลือก Win 7/Vistra /XP Driver (Automatic Detection) เพ่ือติดตั้งไดรเวอร์ AR-24 

 
      

- ในวินโดว ์Vistra , 7 , 8 อาจจะมีการถาม User Account Control  ใหค้ลิกเลือก  Yes 

 
- จะแสดงหนา้ต่าง GCC Driver installationข้ึนมา แลว้รอสกัครู่ 

 

1 

2

 

2

 

1 

Yes 
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- จะข้ึน Step by Step instruction ใหค้ลิกปุ่ม OK 
 

 
 

- จะข้ึนหนา้ต่าง Dialogใหเ้ช่ือมต่อสาย USBกบัตวัเคร่ืองตดักบัคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม Power  

ของเคร่ืองตดั แลว้กดปุ่ม Retry  ซ่ึงอาจจะแสดงไม่ครบใหค้ลิกตรงมุมกรอบส่ีเหล่ียมล่างขวา       
ดงัรูปขา้งล่าง 

 
 
 

กดคลกิ 

OK 



31 

 

   

 
-จากนั้นจะแสดงหนา้ต่างแจง้เตือนใหปิ้ดโปรแกรม Corel Draw  และ Illustrator (ใหปิ้ดโปรแกรมดว้ย) 
  แลว้กดปุ่ม OK 

 
-  จะแสดงหนา้ต่าง GCC Driver installation (Add AR-24 Printer driver Successfullyl)ข้ึนมา  

- ใหก้ดคลิกปุ่ม  OK  

 
- กดปุ่ม Register later 

 

คลกิ OK 

คลกิ OK 

คลกิ  
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- จากนั้นใหต้รวจสอบอีกคร้ังวา่ไดรเวอร์ของ AR-24 มีในคอมพิวเตอร์หรือยงั ดงัน้ี 

      Windows XP 

 กดคลิกปุ่ม Strat Printer and Fax AR- 24...(windows XP)  

 หรือ Strat SettingsPrinter and Fax AR- 24...(windows XP) 

        Windows 7 

 กดคลิกปุ่มStrat Device and PrintersAR- 24.....(windows 7) 

2 .ก าหนดค่าของไดรเวอร์ เพือ่ส่ังตดัไดคทั 
- windows Xp  คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Printer and Fax  เสร็จแลว้ใหค้ลิกเลือกท่ี 

ไอคอนไดรเวอร์  AR-24  แลว้คลิกขวาเลือก Properties    
windows 7 คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Devices and Printer   เสร็จแลว้ใหค้ลิกเลือกท่ี 

          ไอคอนไดรเวอร์  AR-24  แลว้คลิกขวาเลือก  Printer properties  

 

2 

1
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                รูป ตวัอยา่ง Strat Printer and Fax ..... (windows Xp) 

 
รูปตวัอยา่ง Expert 24 / AR-24  Properties ….(windows Xp) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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มุมมองของหน้าจอคอมพวิเตอร์กบัเคร่ืองตัดสติกเกอร์ AR-24 / Expert 24 ในการส่ังตัดผ่านไดรเวอร์Printer และ
โปรแกรมส่ังตัด เกรดคตั - Great Cut   (แนะน าตั้งหน้ากระดาษหรือหน้าสติกเกอรฺเป็นแนวนอน-LandScape) 

 

  
พื้นท่ีตดัสติกเกอร์ของเคร่ืองตดักบัการตั้งค่าหนา้กระดาษในโปรแกรมสร้างงาน Corel Draw และ Illustrator  
   Width   = X (Paper size) คือ ความยาว  ใน Driver Printer  ของAR-24 และในโปรแกรม Great Cut   
                                    แนะน าตั้งใหม้ากกวา่ความกวา้ง  
   Height  = Y (Paper size) คือ ความกวา้ง  ใน Driver Printer  AR-24 และในโปรแกรม Great Cut 
                                    การดูค่าหนา้กวา้งสามารถอ่านค่าไดจ้าก VLCD (ดูการใช้ VLCD หน้า 14 ) 

 ถ้าใช้โปรแกรมส่ังตัด เกรดคตั - Great Cut   ไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์พรินเตอร์ ของเคร่ืองตัด AR-24 *  
https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc  คลกิที่ลิง้ค์นี ้เพื่อดูวีดีโอติดตัง้ Great Cutจาก ยทููป เร่ิมนาทีที่ 41 

Height 

Width X 

Y 

https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
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Great Cut - เกรดคทั เป็นโปรแกรมสั่งตดั ใชแ้ทนไดร์เวอร์พรินเตอร์ของเคร่ืองตดั AR-24 โดยการส่งไฟลง์าน 
จากโปรแกรม Corel Draw และ ILLUSTRATOR เขา้สู่โปรแกรม Great Cut เพื่อสั่งตดั 
(ไม่ตอ้งติดตั้งไดร์เวอร์พรินเตอร์ของเคร่ืองตดั AR-24) 

  การดงึไอคอนGreatCut จากโปรแกรม  Corle Draw Version 11 , 12 เพือ่ใช้งาน และระหัสเกรดคตั 3  

*โปรแกรม GreatCut 3 (เกรดคทั 3)จะอยู่ในแผ่น ซีด ีGCC สีน า้เงนิ ที่มีมาพร้อมเคร่ืองตดัสตกิเกอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 *ในโปรแกรม Corle Draw จะอยูใ่น Marcro ของโปรแกรม โดยเปิดโปรแกรม CorelDraw ข้ึนมา แลว้    ไปท่ีเมนู     
ToolsCustomization 

 

 
ระหัส ลงทะเบียน เกรดคทั 3 - GreatCut3 

                                               Company / Name:    Technology store Co.,Ltd.  
eMail:    pantipplaza@techno.co.th  

                           Code :    GC16P-AK8C-LDLM-GB4U-6C82-XRTZ  
https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc  คลกิที่ลิง้ค์นี ้เพื่อดูวีดีโอติดตัง้ Great Cutจาก ยทููป เร่ิมนาทีที่ 41 

1 2 

https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
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- ท่ีหนา้ต่าง Option คลิกเลือก Commands (ช่องดา้นซา้ยของหนา้ต่าง) 

 
                       คลิกเลือก Commands  

- คลิกท่ีช่อง  File ตรงกลางของหนา้ต่าง Options  ใหเ้ลือกเปล่ียนเป็นMacros ดงัรูปขา้งล่าง 

 เลือกเปล่ียนเป็น Marcro 
             

1 

2 
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 - คลิกลากไอคอน CoCut12prof.CocutProf..ออกมาไวท่ี้หนา้จอ Corel drawเพ่ือใชง้านไอคอนน้ี  
1.โดยคลิกลากไอคอน CoCut12prof.CocutProf  ออกมาไวท่ี้หนา้จอ Corel draw ก่อนแลว้กดOK

 
                                      2.ลากมาเกบ็ไวแ้ถบTool Box ดา้นขา้งหรือ bar ดา้นบนกไ็ด ้

 

               
  https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nucคลกิที่ลิง้ค์นี ้สามารถดูวีดีโอติดตัง้และใช้งาน Great Cut จาก ยทููป เร่ิมนาทีที่ 41 

 
              
 
 

1 

2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
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การสร้างงานตดั และส่ังตดัด้วยDriver Printer (ค าส่ัง Print) มีวธีิการง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. สร้างไฟลง์านหรือน าช้ินงานท่ีสร้างเสร็จ เขา้สู่โปรแกรม CorelDraw  หรือ  Illustrator 
2. สร้างเส้นตดั หรือ เส้นท่ีตอ้งการจะตดั โดยมีขนาดความกวา้งของเส้นตดั  

 ใน CorelDraw ขนาดเส้น Width = 0.001 มิลลิเมตร 
 ใน Illustrator ขนาดเส้น   STORKE = 0.001 pt  

3. สั่งตดัดว้ยการสั่ง Print (ในโปรแกรม CorelDraw  หรือ  Illustrator)โดยเลือก พรินเตอร์เป็น AR-24  
 

4.การตั้งค่าหนา้กระดาษ(PAPER)ในไดรเวอร์พรินเตอร์ AR-24(ในกรณีสั่งตดัดว้ย Driver Printer) 
- คลิกเลือกแทบ็ Paper ตั้งหนา้กระดาษตามท่ีตั้งในโปรแกรมสร้างาน Corel Draw และIllustrator   
Width   = X  (Paper size) คือ ความยาว  ใน Driver Printer  AR-24 แนะน าตั้งใหม้ากกวา่ความกวา้ง  
Height  = Y (Paper size) คือ ความกวา้ง ใน Driver Printer  AR-24 ใหใ้ช ้VLCD 3 ตรวจสอบความกวา้ง  
                                แลว้เอาค่าท่ีอ่านไดจ้าก VLCD 3 มาใส่ เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม Apply หรือ OK   
                                (การใชV้LCD 3 ดูหนา้ 14 ประกอบ) 
* ถา้ตั้งค่าแลว้ไดร์เวอร์ของเคร่ืองตดัไม่จ าค่าท่ีตั้งไว ้ใหไ้ปตั้งท่ี Printing Preferences * คือ 
-   คลิกเลือกท่ี AR-24 แลว้คลิกขวาเลือก Printing Preferences (ทั้งWin XP และWin7) 

 
5.ค่าแรงกด (Force) และออฟเซ็ท(Offset)ใบมีดในไดร์เวอร์พรินเตอร์ ใหต้ั้งตรงตามท่ีเราปรับตั้งค่าใน VLCD 3 

    * ถ้าใช้โปรแกรม Corel Draw 11 , 12 ถา้ค่าความยาว Paper หรือ งานท่ียาวเกิน 84.1 เซ็นติเมตร(ความยาว A1) 

  ตอ้งใชโ้ปรแกรม เกรดคัท – Great Cut ในการสั่งตดั  

        *ถ้าใช้ Corel Draw 15(X5) , 16(X6) เม่ือกดค าสั่ง Print ในโปรแกรม ท่ีหนา้ต่าง Print น้ี เลือกแทบ็ color 

  ที่Color conversions performed by: AR- 24(คลกิเปลีย่นเป็นรุ่นนี้) แล้วกดปุ่ม Apply (ท าคร้ังเดียว) 

*ส่วนค่า PAPER ในไดรเวอร์พรินเตอร์ของ AR-24   ตั้งเท่ากบัขนาด หน้ากระดาษหรือสติกเกอร์ ทีส่ร้างในหน้าของ  โปรแกรม 

COREL DRAW หรือ ILLUSTRATOR *  
*  ถา้ค่าความยาว Paper หรือ งานท่ียาวเกิน 84.1 เซ็นติเมตร 
แนะน าตั้งค่า Auto Unroll ใน VLCD 3  Auto Unroll = Enable    (การใชง้าน VLCD 3 ดูหนา้ 14 ประกอบ) * 

 
** ถ้าใช้โปรแกรมส่ังตัด เกรดคตั - Great Cut   ไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์พรินเตอร์ ของเคร่ืองตัด AR-24 ** 

  https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nucคลกิที่ลิง้ค์นี ้สามารถดูวีดีโอติดตัง้และใช้งาน Great Cut จาก ยทููป เร่ิมนาทีที่ 41 

https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
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มุมมองของหน้าจอคอมพวิเตอร์ กบัเคร่ืองตดัสตกิเกอร์AR-24 / Expert 24  

ในการส่ังตดัผ่านไดรเวอร์Printer และ โปรแกรม Great Cut 

(แนะน าตั้งหน้ากระดาษหรือหน้าสตกิเกอรฺเป็นแนวนอน-LandScape) 

                                                                                                                                                                    

*พืน้ทีต่ัดสติกเกอร์ของเคร่ืองตัดกบัการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรมสร้างงาน Corel Draw และ Illustrator  

   Width   = X  (Paper size) คอื ความยาว ใน Driver Printer AR-24 / Expert24 ตั้งให้มากกว่าความกว้าง  

  Height  = Y (Paper size) คอื ความกว้าง  ใน Driver Printer  AR-24 /Expert24 ตั้งตาม VLCD ทีว่ดัได้ 

                 (การใช้ VLCD 3 - ดูหน้า 14 ประกอบ)  
* ส่วนโปรแกรมGreat Cut อ่านค่าY ได้จากเมนูSettingsWorking Area. แล้วกดปุ่มRead form connected device 

และแนะน าตั้งค่า X (ความยาว) ให้มากกว่าค่า Y (ความกว้าง) แล้วกดปุ่ม OK 

Height 

Width    X 

Y 
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Blade Holder  

COLOR- GOLDEN 


