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บทที่ 1 ส่วนต่างๆของเคร่ืองตัด 

เคร่ืองตดัสติกเกอร์ Expert  24 และ Expert  24LX   เป็นเคร่ืองตดัอีกรุ่นหน่ึงของยีห่อ้ GCC  

ซ่ึงมีความสามารถในการตดัสติกเกอร์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   นอกจากน้ียงัสามารถปรับแรงกดใบมีด ความเร็ว     
ในการตดัสติกเกอร์ได ้ซ่ึงสามารถตดังานสติกเกอร์หลากหลายและใชไ้ดก้บัสติกเกอร์ทั้งแบบทัว่ไปและสะทอ้นแสง ฯ  

 คู่มือน้ีสามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองตดัไดห้ลายรุ่นของ GCC คือ Expert 24 , Expert 24LX , 

ExpertII  และ ExpertII  LX   หรือ สามารถดู วีดีโอการใช้งานเบ้ืองตน้จาก ยทููป หรือ Google 

โดยพิมพใ์นช่อง คน้หา Search                       
 หมายเหตุ เคร่ืองตัดรุ่น  Expert  24, ExpertII  (หรอื Expert II-24 ) จะใชง้านตดัทัว่ไปเทา่นัน้  

 Expert 24LX และ ExpertII  LX  (หรือ Expert II-24LX ) จะใชง้านตดัทัว่ไปและงานไดคทั งานพมิพ์ 

 งานไดคทั คอื งานที่พมิพ์จากเคร่ืองพมิพ์-Printer (InkJet , Laser ) แล้วน ามาไดคัท (ตัด) กบัเคร่ืองตัดสตกิเกอร์ 

ทีม่ ีคุณสมบตั ิหรอื ฟงักช์ัน่ไดคทั และ เซน็เซอรไ์ดคทัในตวั 

                                               
 

                  
 

 ค าแนะน าการใช้เคร่ืองตดัสติกเกอร์ GCC 

กรณีท่ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองตดัไปวางไวท่ี้อ่ืน ควรยกจากดา้นล่างของเคร่ือง  ตวัอยา่ง ดงัรูปท่ี (0-1) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

24LX   V1 

   

รูปที่ (0-1) 

ให้ ยกตามรูปด้านซ้าย 
เคร่ืองหมายถูก 
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1.1 รูปแบบของสายเช่ือมต่อของเคร่ืองตัด กบั คอมพวิเตอร์ 

                                    

     สาย ยเูอสบ ี - USB CABLE                 RS-232 CABLE (Serial – ซีเรียล)  Option-ซ้ือแยก 

    (สาย ยเูอสบ ีพรินเตอร)์                          (* ในกล่อง จะไม่มีสาย RS-232 CABLE *) 

1.2 ด้านหน้าเคร่ือง Expert 24 และ 24LX  (ดูตามรูปที่ 1-1) 

 

 
รูปที ่1-1 

A. Pinch Roller – ลูกลอ้กดวสัดุระหวา่งตดั 
B. Slicing Groove – ช่องส าหรับตดัสติกเกอร์โดยใช้ท่ีตดัแบบ Groove 
C. Alignment Ruler - เส้นไมบ้รรทดัส าหรับวางสติกเกอร์ให้ตรงโดยใช้เส้นแบ่ง 
D. Tool Carriage - ชุดหัวตดัสติกเกอร์ 
E.  Blade Holder – ท่ีใส่ใบมีด(ท่ีจบัใบมีดตดัสติกเกอร์) 
F. Platen - เป็นส่วนรองรับสติกเกอร์ระหวา่งการตดั 
G. Cutting Pad – ยางรองตดั 
H. Control Panel - แผงปุ่มควบคุมการท างานของเคร่ืองตดั  
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1.3 ด้านหลังเคร่ือง   Expert 24 และ 24LX (ดูตามรูปที่ 1-2) 

 

 
 

รูปท่ี 1-2                                                            
                          

1.4 ด้านข้างเคร่ืองตัดสติกเกอร์ 
  

 
      1    2        3                          4            5 

                                   รูปที่ 1-3                       รูปที่ 1- 4 

 

     ด้านซ้ายมือของเคร่ือง (ดูตามรูปที ่1-3)   

1. AC Power Connector – ท่ีเสียบสายไฟ 

2. Fuse – ฟิวส์ขนาด 3 แอมป์ 

3. Power Switch – สวิตซ์ เปิด-ปิด เคร่ือง 
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ด้านขวามือของเคร่ืองตัด (ดูตามรูปที ่1- 4) 

4. USB Interface  Connector – ช่องต่อแบบ ยเูอสบีพรินเตอร์ 
5. Serial Interface Connector (RS-232C) – ช่องต่อแบบอนุกรม  

                           

1.5 แผงควบคุม 

 

 

 

 

 
 

 

  รูปที ่1-
5 
 

1. ปุ่ม ON/OFF LINE  ใชส่ื้อสารระหว่างเคร่ืองตดั และเคร่ืองคอมฯ เม่ือกดปุ่ม 

ON LINE แลว้ หลอดไฟจะสว่าง 
2.  ปุ่ม PAUSE  เม่ือกดปุ่มน้ีจะหยดุงานตดัชัว่คราว และหลอดไฟ ON/OFF LINE   

    จะกระพริบ แลว้ใหก้ดปุ่ม  ON/OFF LINE อีกคร้ังกจ็ะกลบัมาท างานตามปกติ  

3. ปุ่ม REPEAT  เม่ือกดปุ่มน้ีคุณสามารถสั่งตดังานล่าสุดซ ้ าอีกคร้ังได ้แลว้หลอดไฟ 

REPEAT จะสว่าง 
4. ปุ่ม DATA CLEAR  ปุ่มน้ีจะเป็นการเคลียรขอ้มูลในเคร่ือง แลว้หลอดไฟ 

DATA CLEAR จะสว่าง 
5. ปุ่ม CUT TEST  จะเป็นการทดลองตดักอ่นท่ีจะตดังานจริง เม่ือกดปุ่มน้ีแลว้  

หลอดไฟ CUT TEST  จะสว่าง 
6. ปุ่ม  ORIGIN SET จะเป็นการตั้งจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าการตดั หลงัจากท่ีเล่ือนหวัตดัไปต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่มน้ี 

(เล่ือนปลายใบมีดตดัสติกเกอร์ ) 
7. ปุ่ม ลูกศร ใชเ้ล่ือนสติกเกอร์ และ หวัตดัของเคร่ืองตดั 

8. หลอดไฟ  POWER LED  เม่ือเปิดสวิตซ์ Power แลว้ หลอดไฟจะติด 

9. หลอดไฟ  ERROR LED เม่ือไฟ LED ติดหรือ กระพริบแสดงถึงปัญหา หรือมีความผิดพลาด  
ใหไ้ปดูในบทท่ี 5 หนา้ 22 เพื่อแกปั้ญหา                     
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บทที่ 2 – การติดต้ังและการต้ังค่าต่างๆ 
ข้อควรระวงัในการติดต้ัง 

- ปิดสวิตซ์ไฟกอ่นการติดตั้ง 
- จบัเคร่ืองตดัดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัความเสียหายต่างๆ 

- ติดตั้งในสถานท่ี ๆ เหมาะสมสะดวกในการใชง้าน 

- เหลือท่ีว่างส าหรับเคร่ือง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งดา้นหนา้ –ดา้นหลงัเคร่ืองตดัและดา้นขา้ง 
- เลือกฐานวางท่ีมัน่คง 
- ท างานในอุณหภูมิ 5- 40 องศาเซลเซียส (41-104 องศาฟาเรนไฮด)์ 
- ป้องกนัเคร่ืองตดัจากฝุ่ น และท่ีๆมีลมแรง 
- ไม่ควรวางเคร่ืองในบริเวณท่ีแสงแดดส่องถึง 
- เสียบสายไฟ(ปลัก๊ตวัเมีย) เขา้ท่ีช่อง AC Power Connector ของเคร่ืองตดั 

- ควรเสียบปลัก๊ไฟตวัผูเ้ขา้เตา้เสียบไฟเขา้เตา้เสียบท่ีมีสายดิน 
 

2.1 การใส่ใบมีดและถอดใบมีดออกจากที่จับใบมีด (ส าหรับรุ่นที่จับ ใบมีด สีทอง  สีเงิน จะเหมือนกนั) 
- การตั้งระดบัใบมีด สีเงิน สีทอง จะตั้งระดบัใบมีดเหมือนกนั ดงัรูปที่ 2-1 , 2-4 
- ส่วนที่จับใบมีดสีด าแบบพลาสติก จะต่างกบัแบบอืน่ คือ จะหมุดปรับที่ ปลอก-ส่วนปลายแถบเลขขาว-ด า ดงัรูปที ่2-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    วิธีการใส่ใบมีดและการน าใบมีดออกจากตวัจบัใบมีด ใหดู้ภาพ 2-2 และ 2-3 หนา้6 ประกอบ 

ใหร้ะวงัอยา่ไปโดนส่วนปลายของใบมีด โดยใหส่้วนดา้นคมใบมีด ท่ีใชต้ดัหนัออกดา้นนอกท่ีจบัใบมีด 
 

 
 

                                                                               รูปที่2-1 

 

 

ทีจ่ับใบมดี 
(Blade Holder) 

แท่งเหล็ก ดันใบมีดออก (Pin) ท่ีหมุนตั้งระดับใบมีดให้โผล่ออก 
มา พอดีกบัความหนาของสติกเกอร์ 

ท่ีจบัใบมีดรุ่น 
สีทอง  

 

 

รูปที่ 2-1-2 
CAP ปลอกท่ีหมุนตั้ ง

ระดับใบมีด 
ของ ท่ีจบัใบมีด แบบ
พลาสติกสีด า 
 รูแกนใหญ่ 2.5 mm 

Pin 
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การใส่ใบมีด  
      ใหใ้ส่ใบมีดเขา้ไปในรูดา้นล่างของท่ีจบัใบมีดใหด้า้นคมใบมีดอยูด่า้นนอก (ตามรูปที่2-2) 

 
รูปที่2-2 

แลว้ดนัเบาๆ ใหสุ้ด (ตามรูป 2-3) ระวงัอยา่ใหป้ลายใบมีดกระแทก เพราะอาจท าใหใ้บมีดเสียหาย 

 
รูปที ่2-3 

 

เสร็จแลว้ใหห้มุนท่ีหมุน(Adjustment dept knob)เพื่อตั้งระดบัของใบมีด โผล่ออกมาไม่เกนิ  
0.5 มิลลิเมตรโดยประมาณหรือ ตามความหนาของวดุัหรือสติกเกอร์ท่ีใช้   (ตามรูปที่ 2-4) 

 
รูปที่ 2-4 

การถอดใบมีด -  กโ็ดยการใหด้นัแท่งเขม็ (PIN) ลง แลว้ใบมีดกจ็ะโผล่ออกมาใหเ้ราจบัออกมาได ้(ดูรูปท่ี2-1 และ 2-2 ประกอบ)              
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 ***ข้อแนะน ำ*** 

      ความสูงของใบมีดท่ีเหมาะสม หมายถึงการใหป้ลายของใบมีดโพล่ออกมาจากท่ีจบัใบมีด ประมาณ 0.5  mm.หรือใหพ้อดี

กบัความหนาของเน้ือวสัดุ หรือ สติกเกอร์ท่ีใชต้ดั (ฟิล์ม-Film) ระยะน้ีสามารถตดัส่วนท่ีเป็นเน้ือฟิล์มไดพ้อดี มนัจะไม่ถึงส่วน
ท่ีเป็นเน้ือวสัดุรองหลงัสติกเกอร์(Backing)  

ด้านหลงั ( ดูตามรูปที่ 2-5 ) 

                               (Backing = วสัดุรองหลงัหรือกระดาษรองหลงัสติกเกอร์)           
รูปที ่2-5 

                                                                       

1. การใส่ท่ีจบัใบมีดเขา้กบัหวัเคร่ืองตดัใบมีด ใหส้ังเกตุดูจะมีวงแหวนรอบตวัจบัใบมีด 

กค็ือใหน้ าวงแหวนน้ีเขา้ไปในต าแหน่งระหว่างช่องของแขนจบั ( ดูตามรูปท่ี 2-6 ) จะมี 

ร่องใส่ใหพ้อดีจากนั้นกใ็หล้อ็คตวัท่ีจบัใบมีด 

 
                            รูปที่2-6                                                   

2. หากจะเอาท่ีจบัใบมีดออกกใ็หป้ลดล็อค แลว้น าออกมา 
3. ใหก้ดส่วนท่ีเรียกว่า pin ลงเพื่อเป็นการน าใบมีดออก เม่ือตอ้งการท่ีจะเปล่ียนใบมีด 

( ดูตามรูปท่ี 2-1) ท่ีกล่าวมาแลว้ 

เนื้อสตกิเกอร์หรือวสัดุ - Film 
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***ข้อควรระวงั*** 

       *** ใบมีดจะเสียความคมไดไ้ว เม่ือ*** 
1. ตั้งใบมีดออกมามากเกนิไป 

2. ตั้งแรงกดมากเกนิไป 

3. ใชใ้บมีดไม่เหมาะสมกบัวสัดุ ท่ีใชต้ดั 

2.2 การใส่วัสดุ 
 

1 . การใส่วสัดุเป็น แผ่น สามารถใส่ได้จากทางด้านหน้าและด้านหลงั ของเคร่ืองตัดสติกเกอร์ 
     ให้ยกแขน Level ขึ้น จะอยูท่ี่ชุดลูกลอ้ จะเป็นการยก ขึ้น-ลง ของ 

Pinch Roller ดว้ย ใหย้กขึ้น (ดูตามรูปท่ี 2-8) 

 

 
         รูปบน การยกLevel(คนัโยกลูกลอ้) ขึ้น 

 

 
รูปล่าง การยกLevel(คนัโยกลูกลอ้) ลง 

รูปที ่2-8 
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- ใหใ้ส่สติกเกอร์อยูบ่น Platen และอยูใ่ต ้Pinch Roller รอดผ่านเขา้ไป เส้นแถบไมบ้รรทดั ท่ีเคร่ืองจะช่วยใน
การจดัวสัดุใหต้รง ส่วนลูกลอ้ขาว(เฉพาะsable)อยูต่รงกลางระหว่างลูกลอ้สีด า   

 

 
รูปที่ 2-9 

- จะตอ้งเล่ือน Pinch Roller(ลูกลอ้ด า) ใหต้รงต าแหน่งกบั Grid Drum  โดยสังเกตจาก เส้นแถบสีขาวบนเคร่ือง 
(ดูตามรูปท่ี 2-10) 

 

 
                                                                    White Mark (แถบอ้างองิสีขาว) 

รูปที่ 2-10 

 

 

 

      -  ใหก้ด Level(คนัโยก)ทุกตวั ลงแลว้ Pinch Roller จะลงมา กดวสัดุ 
     -  ใหเ้ปิดเคร่ือง แลว้หวัเคร่ืองตดัจะท าการเช็คสติกเกอร์โดยอตัโนมตัิ หลงัจากนั้นแลว้เคร่ือง 
กจ็ะพร้อมท่ีจะรับค าสั่งใหเ้ร่ิมท างานได้ 
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   การเล่ือน Pinch Roller นั้นไม่ควรจะไปจบัเล่ือนจากดา้นหนา้ ควรจะเล่ือนจากดา้นหลงัเพราะมนัจะเล่ือนไดง่้ายกว่า 
(ดูตามรูปท่ี 2-11) 

 

 
 

 (O) Correct                            (X) Incorrect 

          ถูกตอ้ง                                      ไม่ถูกตอ้ง 
รูปที ่2-11 

2.  การใส่วสัดุเป็นม้วน สามารถใส่ได้จากทางด้านหน้าด้านหลงั ของเคร่ืองตัดสติกเกอร์ 
1. ท าตามขั้นตอนคลา้ยกบัการตั้งแบบแผ่น แต่ใหใ้ส่จากทางดา้นหลงั เพราะเคร่ืองตดั เวลาตดัจะเล่ือนสติกเกอร์มาดา้นหนา้ 

***หมายเหตุ *** คุณสามารถใชฐ้านตั้งเพื่อวางสติกเกอร์แบบเป็นมว้นได ้ใหต้ าแหน่งใหต้รงกบัเคร่ืองเพื่อท่ีจะให้
สต๊ิกเกอร์วิ่งไดไ้ม่เบ้ียวไปมา  
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                             การตั้งต าแหน่งของ Pinch Roller (ลูกล้อกดจับสติกเกอร์) 
 

1. ถา้สต๊ิกเกอร์ยาวต ่ากว่า 2 เมตร ใหต้ั้งต าแหน่ง ขอบของสติกเกอร์ ประมาณ 0.5mm.-15mm. ทั้งดา้นซ้ายและ

ดา้นขวาของสติกเกอร์ (ดูตามรูป 2-13) 

 

 

2. ถา้สติกเกอร์ยาวมากกว่า 2 เมตร ใหต้ั้งต าแหน่ง ขอบของสติกเกอร์ ประมาณ 25mm ทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวาของสติก
เกอร์ (ดูตามรูป 2-14) 
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2.3 *ตัวอย่าง การปรับตั้งค่าเคร่ืองตัด ใน VLCD 3 ของ  Expert 24LX ( 20-1-2558) 

** ใช้งานได้ใน windows Xp , Vistra , windows 7, windows 8 , windows 8.1 , windows 10 

-ใหท้ าการ copy ไฟล์ 2 ไฟล์ในแผ่น Driver GCC ไปไวใ้นท่ีเดียวกนั(folders เดียวกนั)   
ท่ี Harddisk ในคอมพิวเตอร์ คือ ไฟล์  VLCD 3 และไฟล์  usbapi ซ่ึงอยูใ่นแผ่นไดรเวอร์ DVD  GCC 

คือโฟลเดอร์  GCCAccessories 

 การใช้งาน  
1. ใหด้บัเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์ VLCD 3 เพื่อเปิดหนา้ต่างของ VLCD 3 ขึ้นมา 
2. ท่ีช่อง Port ใหต้ั้งค่าของพอร์ทของคอมพิวเตอร์ท่ีต่อใชง้านกบัเคร่ืองตดัสติกเกอร์ (ช่ือรุ่นExpert24LX กค็ือพอร์ทUSB) 

3. กดปุ่ม connect แลว้ท าการปรับตั้งค่าต่างๆ ตามตอ้งการ 
4. เสร็จแลว้ให้ กดปุ่ม Update        5. ปิดหนา้ต่าง VLCD 3   
 หมายเหตุ :VLCD 3 ใช้ได้ทั้ง windows 32bit และ windows 64bit (VLCD3 V1.05-01 ขึน้ไป) 

              Model Expert 24 LX  Version 3.01-01 (ใช้ได้ทั้งสาย USB และสาย Serial หรือ RS-232) 

 ทีเ่คร่ืองตัด Expert 24LX ตั้งค่ายูเอสบีโหมดเป็น Common Mode (ค่าปกติจากโรงาน - ตั้งไว้อยู่แล้ว) 

 ทุกคร้ังที่ต้ังค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม Update ด้วยไม่เช่นน้ันเคร่ืองตัดจะยงัไม่ได้รับค่าที่เราต้ังไว้ 
          (update  20-1-2558) 

 

 

 

  
1 

ปรับตั้งค่าต่างๆได้ตามตอ้งการ  

ค่าความกวา้งของพ้ืนท่ี
ตดั 
ท่ีวดัได้ mm = มิลลิเมตร 



13 

 

   

Force เป็นการตั้งแรงกดใบมีด ต ั้งค่าโดยการเล่ือนลูกศรไปซ้ายหรือขวา 
Media weight  การตั้งความหนาหรือบางของวสัดุ และมีผลต่อความเร็วของเคร่ือง 
ถา้ตั้งเป็นวสัดุหนาจะมีความเร็วชา้ลงกว่าการตั้งแบบบาง นอกจากน้ีค่าของความเร็วจะเปล่ียนไดจ้าก Dirver หรือ  
จาก Plug in 
    -Heavy media จะใชก้บัวสัดุแบบหนา 
    -Light media จะใชก้บัวสัดุแบบบาง (ค่าปกติจากโรงงาน – ต ั้งแบบบาง)                

  AUTO UNROLL การคลีอ่อกจากม้วนวสัดุหรือสติกเกอร์อัตโนมัติ (ดึงสติกเกอร์มาด้านหน้าแล้วดึงกลบั)  
                              Enable         ใช ้
                             Disable         ไม่ใช ้   * ค่าปกติจากโรงงานตั้งไว้ที่  Disable อยู่แล้ว  * 

   *ถา้ Enable ตอ้งใชก้บัสติกเกอร์ท่ีมีความยาวมากกว่า 50 ซ.ม.(ถา้ใชว้สัดุสั้นกว่าจะท าใหส้ติกเกอร์หลุดจากลูกลอ้ได)้  

      * ถา้ใชว้สัดุแบบเป็นแผ่นท่ีมีความยาวไม่เกนิ 84 cm กไ็ม่จ าเป็ฯตอ้งใชฟั้งกช์ัน่น้ี (ค่าปกติจากโรงงานตั้งไวท่ี้ Disable) 

**ทุกคร้ังที่ต้ังค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม Update ด้วยไม่เช่นน้ันเคร่ืองตัดจะยังไม่ได้รับค่าที่เราต้ังไว้** 
*ถ้าใช้ Corel Draw 15(X5) , 16(X6) เม่ือคลิกค าสั่ง Print ในโปรแกรม ท่ีหนา้ต่าง Printน้ี เลือกแทบ็ color 

  ที่ Color conversions performed by : Expert 24LX (คลกิเปลีย่นตามรุ่นทีใ่ช้) แล้วกดปุ่ม Apply (ท าคร้ังเดยีว) 

     * ในกรณทีี่ใช้โปรแกรม Corel Draw version 12 , 11  (Update  เมษายน 2556 ) * 

-  ถ้าส่ังตัดงานและใช้วสัดุแบบเป็นแผ่นหรือม้วนที่มีความยาวเกนิ 84 เซ็นตเิมตร ต้อง Enable ไว้ *  
      (เฉพาะการส่ังตัดผ่าน Driver  Printer  ค าส่ัง Print ในโปรแกรม Corel Draw 12  , 11)                                                           

Media Type  การเช็คเป็นมว้นหรือแผน่ คือการวดัหนา้กวา้งและความยาว ของวสัดุหรือสติกเกอร์ 
 ส าหรับรุ่นExpert  24 และ Expert  24LX  จะปรับตั้งคา่ไมไ่ด ้เพราะเช็คไดเ้ฉพาะหนา้กวา้ง คือ Roll เท่านั้น  
การเปลี่ยนวสัดุที่มีหน้ากว้างไม่เท่ากัน หรือ มีการเลือ่นลูกล้อทีก่ดจับวสัดุของรุ่น Expert  24 และ Expert  24LX    

 - ให้ท าการเล่ือนชุดลูกลอ้สีด า ตามต าแหน่งในช่วงแถบสีขาว  (มาร์ค-สีขาว)และตามหนา้กวา้งของวสัดุ      
(หนา้สติกเกอร์)  แลว้กดคนัโยกลง เพ่ือให้ลูกลอ้กดทบัวสัดุ เสร็จแลว้ให้กดปุ่ม ORIGIN SET 2 ถึง 3 คร้ังติดๆกนั      
(หลอดไฟ  ON/OFF LINE ติดคา้งอยู ่) ซ่ึงมี 2 กรณี คือ 
1. ในขณะเปิด VLCD ค้างไว้ และยงัไดเ้ลือกพอร์ทเช่ือมตอ่ หรือ ท าการเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองตดัไว(้กดป่ม connect) 
ให้กดปุ่ม ON/OFF LINE 2 คร้ังกอ่น (คร้ังท่ี1 ไฟดบั คร้ังท่ี2ไฟติด หลอดไฟ ON/OFF LINE) เสร็จแลว้ให้กด
ปุ่ม ORIGIN SET 2  คร้ัง เคร่ืองตดัจะเช็คหนา้กวา้งวสัดุให้ใหม ่

2. ไม่ได้เปิด VLCD ค้างไว้ หรือ ไมไ่ดท้ าการเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองตดัไว ้ (หลอดไฟ ON/OFF LINE ติดคา้งอยู)่ 
     ให้กดปุ่ม ORIGIN SET 2 คร้ัง เคร่ืองตดัจะเช็คหนา้กวา้งวสัดุให้ใหม ่
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2.4 การใช้งานปุ่ มต่างๆ บนแผงควมคุม (CONTROL PANNEL) 

 เมื่อเปิดเคร่ือง 
 

      ตอ้งแน่ใจว่าไม่มีส่ิงของ หรือน ามือมาวางบน Platen  เคร่ืองตดักอ่นท่ีจะเปิดเคร่ือง เพราะ
อาจเป็นอนัตรายได ้

     ระวงัเส้นผมจะเขา้ไปติดในร่อง Grid drum เม่ือเปิดเคร่ือง 
           ใหก้ดสวิตซ์เพื่อเปิดเคร่ืองตดั สวิตซ์จะอยูท่างดา้นซ้ายของเคร่ือง 

แลว้หลอดไฟ  

POWER LED จะสว่างขึ้นเคร่ืองตดักพ็ร้อมท่ีจะรับขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อตดังาน 

 

 

ตารางขา้งล่างน้ีจะเป็นการแสดงความหมาย และสถานะของหลอดไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

= ไฟกระพริบ    =ไฟสว่าง            =ไฟดบั 

                                               

2.4..1 ปุ่ม ON/OFFLINE  

  On – line  

 เม่ือเคร่ืองอยูใ่นสถานะท่ีเรียกว่า ON LINE  หลอดไฟ ON/OFF LINE LED จะสว่างขึ้น หมายถึง
เคร่ืองตดัพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ 

 

การหยดุดูงานท่ีก  าลงัตดัอยู่ 
1. ใหก้ดปุ่ม PAUSE  เพื่อหยดุงานตดัขณะนั้นอยู ่แลว้ท าการตรวจดูงานตดั 

2. กดปุ่ม ON/OFF LINE เพื่อท างานต่อ 
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***ตอ้งการท่ีจะหยดุงานท่ีก  าลงัตดัอยู่ และท าการลบขอ้มูลออกจากหน่วยความจ าในเคร่ือง  
1. ใหก้ดปุ่ม ON/OFF LINE หรือ กดปุ่ม PAUSE  เพื่อหยดุงานตดัขณะนั้น 

2. แลว้กดปุ่ม DATA CLEAR เพื่อท าการลบขอ้มูลออกจากหน่วยความจ าในเคร่ือง  
 

  Off – line  

***เม่ือเคร่ืองอยูใ่นสถานะท่ีเรียกว่า OFF LINE หลอดไฟ ON/OFF LINE LED จะดบั 

ในตอนน้ีคุณสามารถเปล่ียนค่าของ Dip สวิตซ์ หรือ ท าการทดลองตดั หรือไม่กท็ าการ 
ตั้งจุดเร่ิมตน้ใหม่ได้ ถา้กดปุ่มน้ีอีกคร้ังจะเป็นการ ON LINE  เคร่ืองกจ็ะพร้อม 

ท่ีจะรับขอ้มูลใหม่ 
 

  2.4.2 ปุ่ม PAUSE 

จุดประสงค์ ของปุ่ม PAUSE  กค็ือการหยดุการท างานชัว่ขณะท่ีเคร่ืองก  าลงัตดังานอยู ่
ในตอนน้ีหลอดไฟ ON/OFF LINE LED  จะกระพริบ  ถา้ตรวจดูงานตดัแลว้ กใ็หก้ดปุ่ม 

ON/OFF LINE   อีกคร้ังเคร่ืองกจ็ะท างานต่อ 
                                                   
 

 2.4.3  ปุ่ม REPEAT 

เคร่ือง สามารถสั่งตดังานซ ้ าต าแหน่งเดิมได ้โดยใช้ปุ่ม REPEAT น้ี ท่ีไม่มีการตั้ง 
จุดเร่ิมตน้ใหม่ ฟังกช์ัน่น้ีดีท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ใหใ้บมีดเสีย เม่ือคุณใชต้ดัวสัดุหนา 

***ขั้นตอน *** 
1.   หลงัจากท่ีตดังานเสร็จแลว้ ใหใ้ชปุ่้มลูกศรเพื่อเล่ือนหวัเคร่ืองตดัไปในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
แลว้กดปุ่ม ORIGIN SET หลอดไฟ ORIGIN SET กจ็ะสว่างขึ้น 

     2.   ใหก้ดปุ่ม REPEAT  เพื่อเร่ิมตดังานซ ้ าอีกคร้ัง หลอดไฟ REPEAT กจ็ะสว่างขึ้น 
 

2.4.5  ปุ่ม DATA CLEAR  

จุดประสงคใ์นการใชก้เ็ป็นการลบขอ้มูลในหน่วยความจ า เคร่ือง ของเคร่ืองตดั 

การใชง้านปุ่มน้ี ตอ้งกดปุ่ม PAUSE  หรือปุ่ม OFF LINE กอ่น ถึงจะกดปุ่ม 

DATA CLEAR  ได้ หลอดไฟ DATA CLEAR กจ็ะสว่างขึ้น 
 

  2.4.6 ปุ่ม ORIGIN SET  

ใชปุ่้ม ORIGIN SET เพื่อเป็นการตั้งจุดเร่ิมตน้งานตดัท่ีต าแหน่งใหม่ ใหส้ังเกตดูุว่าจะใช ้

ปุ่มน้ีไดก้ต่็อเม่ือเคร่ืองอยูใ่นสภาวะ Off- line 
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***ขั้นตอน  *** 
1. หลงัจากท่ีใส่วสัดุและกดแขนระดบัลงแลว้ ใหใ้ชปุ่้มลูกศรเล่ือนหวัตดัไปในต าแหน่ง 

ท่ีตอ้งการ 
    2. แลว้ใหก้ดปุ่ม ORIGIN SET กจ็ะไดจุ้ดเร่ิมตน้ใหม่ หลอดไฟ ORGING SET LED 

กจ็ะสว่างขึ้น 
  

 2.4.7 ปุ่ม CUT TEST 
 

เพื่อใหง้านตดัออกมามีคุณภาพ จ าเป็นจะตอ้งตั้งสติกเกอร์ใหต้รงกบัเคร่ืองตดั โดยจะตอ้ง 
พิจารณาจาก ชนิด และความหนาของสติกเกอร์ เคร่ืองตดัสติกเกอร์น้ีสามารถท่ีจะท าการทดลองตดั 

สติกเกอร์ กอ่นท่ีจะเร่ิมตดังานจริงได้ โดยจะตอ้งตั้งแรงกด และหวัใบมีดใดใหเ้หมาะสมกนักบั 

สติกเกอร์ นั้น ๆ การใชปุ่้มน้ีจะตอ้งใหเ้คร่ืองอยูใ่นสภาวะ Off-line กอ่นหลงัจากท่ีใชค้  าสั่ง ทดลองตดัแลว้ หวัเคร่ืองตดัจะ
ถูกตั้งจุดเร่ิมตน้ใหม่ดว้ย 
 

***ขั้นตอน  *** 
 1. หลงัจากท่ีเคร่ืองเช็คขนาดสติกเกอร์ แลว้ ใหก้ดปุ่ม ON/OFF LINE กอ่น เพื่อใหเ้คร่ืองอยูใ่น 

สภาวะ Off-line 

2. จากนั้นใหใ้ชปุ่้มลูกศร เพื่อเล่ือนหวัเคร่ืองตดัไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการจะทดลอง 
3. ใหก้ดปุ่ม CUT TEST เพื่อท าการทดลองตดัหลอดไฟ CUT TEST กจ็ะสว่าง 
 

 
 
 
 
การปรับแรงกดของใบมีด 
 

เม่ือท าการทดลองตดัเสร็จแลว้ จะเห็นรอยตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมอยู่ ใหล้อกรอยส่ีเหล่ียมนั้น 

ออกมา ถา้มนัลอกออกมาไดง่้ายแสดงว่า แรงกดท่ีตั้งไวเ้หมาะสมแลว้ แต่ถา้ยงัใชไ้ม่ได ้ใหไ้ป 

ปรับแรงกดเพิ่ม (Force) ไดจ้ากVLCD  แลว้ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละนอ้ย ๆ จนไดแ้รง 
กดท่ีตอ้งการ 
 

ถา้ยงัไม่แน่ใจกใ็ห ้ทดลองตดัอีกคร้ังจนกว่าจะไดแ้รงกดท่ีเหมาะสม 
 

 

สังเกต   
         การตั้งจุด CUT TEST จะเหมือนกนักบัการตั้งจุด ORIGIN SET 
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ค่า OFFSET  ใบมีดที่เหมาะสม 
 

 รอยตดัรูปส่ีเหล่ียมจะเป็นตามภาพ ต่อไปน้ี 

                                         

       AA = การตั้งค่าของ               BB=  การตั้งค่าของ             CC =  การตั้งค่า 
      OFFSET ท่ีเหมาะสม                OFFSET นอ้ยเกนิไป            OFFSETมากเกนิไป 
 

**การตั้งค่าของ OFFSET จะหมายถึง การตั้งค่ามุมของใบมีด ถา้รอยส่ีเหล่ียมตดัออกมาไดต้ามรูป BB หรือ 

CC ใหท้ าการเปล่ียนค่าของ OFFSET ใหม่ ใหเ้หมาะสม 

เมื่อตัดงานเสร็จแล้ว 
หลงัจากท่ีตดังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ กอ่นท่ีจะท าการเปล่ียนวสัดุใหม่ คุณสามารถท่ีจะใช ้

คทัเตอร์ท าการตดังานออกมากอ่นได้ (ดูตามรูปท่ี 2-16) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2-16 
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บทที่ 3  การเช่ือมต่อ 
 

 
                                                                                  USB            RS-232C (Serial) 

        (ในกล่องเคร่ืองใหม่ จะไม่มีสาย ซีเรียล-Option_ซ้ือแยก) 
                                                  

       เคร่ืองตดัจะส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ายสัญญาณแบบ USB หรือ Serial port (RS-232C)  

                3.1 การใช้สายต่อแบบ Serial 

การตอ่สายแบบ Serial  

 - จะใช้กบัเคร่ือง IBM PC  compatible การตอ่สายแบบ Serial จะมีพอร์ทเช่นแบบ Com1, 

Com2,ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใน plug-in หรือ driver ท่ีใช้ จะตอ้งตั้งคา่พอร์ทให้ตรงกบัพอร์ทท่ีมีอยู่
ในคอมพิวเตอร์ หรือ ตรงกบัรูท่ีเสียบสาย 
     - ตรวจสอบ ตั้งคา่การส่ือสารและพอร์ท com ของคอมพิวเตอร์  โดยคลิกปุ่ม Start ของวินโดว ์แลว้ไปท่ี
ไอคอน(ตามล าดบัชั้น จากซา้ยไปขวา) ดงั 2 บรรทดัดา้นล่าง ตามวินโดว ์ท่ีใช้ (Xp , Windows7 , Vistra ..ฯ) 

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 คลิกเลอืกต่อที่ Communication Ports(com...)        
แล้ว คลิกขวา Properties คลิกท่ีแท็บ  port settings ให้ตามคา่มาตรฐานคือ (คา่ปกติของคอมิวเตอร์ตั้งไว)้ 
Baud Rate = 9600 , Data Bit = 8 , Parity = None (หรือ N) , Stop Bits =1    
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                 3.1.1 การใช้สายต่อแบบ ยูเอสบี (USB) 
     สามารถเช่ือมตอ่ไดเ้ลยไมต่อ้งตั้งคา่หรือตตรวจคา่การส่ือสารของเคร่ืองตดัและคอมพิวเตอร์ดว้ย แตต่อ้งติดตั้ง 
ไดรเวอร์พรินเตอร์ของตวัเคร่ืองตดัและไดรเวอร์ พอร์ทยเูอสบี  
หมายเหตุ :  ในแผ่นไดรเวอร์ GCC ของเคร่ืองตัด Expert  24 และ Expert  24LX  เวลาลงไดรเวอร์    
จะติดต้ังทั้งไดรเวอร์ของตัวเคร่ืองตัด และ ไดรเวอร์ พอร์ทยูเอสบี ด้วยในคร้ังเดียว 

3.2 การส่ังตัด หรือ การส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองตัด  

จะมี 2 ทางเลือกในการส่งขอ้มลูจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเคร่ืองตดั 
ทางที่ 1 ส่ังตัดผ่าน โปรแกรมส่ังตัดและปลัก๊อิน(Plug-in) เช่น โปรแกรมส่ังตดั เกรดคตั_Great cut โดย
ตอ้งลงโปรแกรมหลกักอ่นคือโปรแกรม CorelDraw  หรือ Illustrator แลว้ตามดว้ยปลัก๊อินหรือ
โปรแกรมส่ังตดั จึงจะสามารถใช้งานได ้(ให้ปิดโปรแกรม CorelDraw  หรอื Illustrator ก่อนการติดต้ังด้วย) 
ไม่ต้องลง driver printer ( ไม ่Add printer)  

ทางที่ 2 ส่ังตัดผ่าน Driver Printer (ส่ัง print) โดยสร้างงานเป็นลายเส้น หรือ Outlines และตอ้งลงท าการ  ติดตั้ง 
Driver printer  กอ่นดว้ย ตอ้งลง Driver printer ( Add printer-โหมดท่ีเคร่ืองตดัเป็น USB Common Mode-ค่าปกคิ 

ตั้งมาอยู่แลว้ จากโรงงาน) 
หมายเหตุ  โปรแกรม ILLUSTRATOR version 10 , CS , CS2 ส่ังตัดผ่านโปรแกรมเสริมและปลัก๊อนิ (PLUG-IN) เท่านั้น             

      ตัวอย่าง รูปโปรแกรม Great Cut (เกรดคัต)  ซ่ึงอยู่ในแผ่น ไดรเวอร์ GCC ที่มาในกล่องเคร่ืองตัด 

 
สามารถดู วีดีโอการใช้งานเบ้ืองตน้ Great Cut (เกรดคัต)  จาก ยทููป หรือ Google 

โดยพิมพใ์นช่อง คน้หา Search                                 แลว้เขา้ไปดูใน EXPERT PRO EP-60 (เริม่นาททีี4่0) 

 

24LX   V1 
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                    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 กรณถ้ีา ต่อสายแปลง USB port to serial port for Mac G3/G4/G5 

   - กรณีถา้ใชส้ายแปลง USB To serial converter  อาจจะตอ้งติดตั้งไดรเวอร์ของสายแปลงร่วมดว้ย และ  
      ต ั้งค่าการเช่ือมต่อเป็น serial port ของสายแปลง  

หมายเหตุ :  * การเลอืกซ้ือ*สายแปลงหรือ Adapter ควรสอบถามผู้จ าหน่ายเคร่ืองตัดก่อนว่าจะใช้แบบไหน * 
 3.5 กรณใีช้สาย USB ตรง สาย ยูเอสบ ีพรินเตอร ์(USB Printer) 

       - ใชง้านได ้ร่วมกบัปลัก๊อินสั่งตดั ส าหรับ Illustrator for mac  เวอร์ชั่น CS2 ,CS3 ,CS4 ,CS5   

       (กับเครื่องตัด รุ่น Expert 24 และ Expert 24LX)  ดาวโหลด ปลัก๊อิน สั่งตดั ได้จาก 

          www.techno.co.th supportเครื่องตัดสติกเกอร์ GCC DRIVER GCC FOR MAC Plugin Direct Cut for MAC 

  -  หรือ ใช้งานกบัโปรแกรมสร้างงานและส่ังตัด ส าหรับแมค เช่น Sure Cuts A Lot 4  for mac (OPTION-ซือ้แยก) 

 ซ่ึงสร้างงานและสั่งตดัไดเ้อง และโปรแกรมน้ี ยงัสามารถรับไฟล์งานจาก Illustrator ได้ดี 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 

 
 

http://www.techno.co.th/album/support/pdf/48739ffee790ab7112d4c7b2aeb640c5.rar
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บทท่ี4 การดูแลรักษาเคร่ืองตัด 
ในบทน้ีจะอธิบายถึงการรักษาเคร่ืองแบบเบ้ืองตน้ ถา้นอกเหนือจากน้ีควรจะใหช่้างท่ีมี 

ประสบการณ์เป็นผูใ้หบ้ริการ 
4.1   การท าความสะอาดเคร่ืองตัด 

ในการรักษาเคร่ืองใหอ้ยูใ่นสภาพดี คุณจะตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองเป็นประจ า 
 ข้อควรระวังในกำรท ำควำมสะอำด 

 

 ใหถ้อดปลัก๊ออกกอ่นท่ีจะท าความสะอาด เพื่อป้องกนัอุปกรณ์อิเลคทรอนิคจะช๊อต 
 หา้มใชส้ารจ าพวกผงซักฟอกท าความสะอาด เพราะอาจจะท าใหเ้คร่ืองเป็นรอย และมีผลในการ

เคล่ือนท่ีของอุปกรณ์ 
                                                                          

แนะน าวธีิการรักษา 
    - ใหใ้ชผ้า้ส าลีเช็ดชุบน ้ า หรือแอลกอฮอล ์ถา้ใชแ้อลกอฮอล์กค็วรเช็ดดว้ยน ้ าเปล่าอีกคร้ังดว้ยเพื่อลา้งออก ส่วนท่ีเหลือ
กใ็หใ้ชผ้า้แหง้เช็ด 

    -  ใหเ้ช็ดฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีหวั และ ราวหวัเคร่ืองตดัดว้ย 
    -  ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นดูดส่ิงสกปรกท่ีสะสม และส่วนท่ีอยูใ่ตลู้กยาง 

-  ใหท้ าความสะอาด Platen, หวัเซ็นเซอร์, Pinch Roller และลูกยางดว้ย                                           
4.2 การท าความสะอาด Grid Drum 
 

-  ใหปิ้ดเคร่ือง แลว้เล่ือนหวัเคร่ืองออกจากจุดท่ีจะท าความสะอาด 

-  ใหย้ก Pinch Roller  และเล่ือนออกจากต าแหน่งของ Grid Drum เพื่อท าความสะอาด 

-  ใหใ้ชแ้ปรง (หรือแปรงสีฟัน ตามรูป) ปัดฝุ่ นจากผิวของ Grid Durm แลว้ใหใ้ชมื้อหมุนตวัมนัไปรอบ ๆ เพื่อ
ท าความสะอาดใหท้ัว่ถึง ดูตามรูปท่ี4-1 ดา้นล่าง 
 
 

 

 

 
 

 

ถา้จะท าความสะอาด Pinch Roller (ลูกลอ้) กใ็หใ้ชผ้า้ส าลี หรือผา้ฝ้าย เช็ดฝุ่ นท่ีเกาะอยูบ่นลูกยางออกหากลูกยางมนั
หมุนกใ็หใ้ชน้ิ้วจบัเอาไวถ้า้ส่ิงสกปรกมนัฝังแน่นกใ็หใ้ชผ้า้ชุบแอลกอฮอล์เช็ดออก 
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บทที ่5 เมื่อเจอปัญหาจะแก้ไขอย่างไร 
 

 ในบทน้ีจะช่วยใหคุ้ณแกปั้ญหาท่ีอาจจะพบเจอได้ กอ่นท่ีคุณจะเขา้มาบทน้ีตอ้งแน่ใจว่าเคร่ืองของคุณต่อระบบถูกตอ้ง
แลว้ 
 

 

 

 

 
 

1.1   เมื่อเคร่ืองตัดเปิดไม่ติด 

ถา้เคร่ือง Expert 24LX ไม่ท างาน ใหต้รวจสอบตามรายน้ีกอ่นไดเ้ลย 
 
 

 

  

 

 

การแก้ปัญหา *** 

  ถา้หลอดไฟ Power LED ติด และเคร่ืองตดัอยูใ่นสภาพปกติ กใ็หปิ้ดเคร่ืองตดักอ่น แลว้เปิดเคร่ืองใหม่
อีกคร้ัง และดูว่ายงัมีปัญหาอีกหรือเปล่า 
  ถา้หลอดไฟ Power LED ไม่ติด ใหติ้ดต่อจากร้านท่ีคุณซ้ิอมาเลย 
 

1.2 เมื่อมีหลอดไฟเตือน 
 

หลอดไฟน้ีจะแสดงปัญหาโดยยอ่ ท่ีหนา้จอ Control Panel เม่ือเคร่ืองหยดุท างาน หรือ 
มีหลอดไฟกระพริบ ใหไ้ปดูรายละเอียดตามตารางหลอดไฟน้ีได้ และเพื่อท่ีจะไดใ้หคุ้ณแก ้

ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 
 

ส าคญั : 

 กอ่นท่ีคุณจะแกปั้ญหาน้ี คุณจะตอ้งแน่ใจว่าเคร่ืองตดัของคุณไม่ไดท้ างาน
ผิดปกติ หรือไม่ไดมี้ปัญหามาจากการต่อสัญญาณ หรือเกดิปัญหามาจาก Sofeware 

ใชส้ายไฟ AC ถูกเส้นหรือเปล่า ? 

สายไฟ AC น้ีเสียบติดกบัตวัเคร่ืองหรือยงั ? 

คุณกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเคร่ืองแลว้หรือยงั 
? 
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          หลอดไฟเตือน 

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

ปุ่ม ON/OFF LINE  1 คร้ังหลอดไฟ ERROR LED กจ็ะดบัลง 
หลอดไฟเตือน 

1 ขอ้มูลขาดหายไป 

2 ค าสั่ง HPGL/2 ผิดพลาด 
3 แขน Level ยกขึ้นหรือไม่มี

วสัดุ 
4 การส่งตดัไม่ได้ 
5 การส่ือสารผิดพลาด 
6 ตวั Sensor ผิดปกติ 

 

         = ไฟกระพริบ   = ไฟสว่าง       = ไฟดบั 

หลอดไฟเตือน 1 ข้อมูลขาดหายไป 

การเตือนแบบน้ีหมายถึงว่า ขอ้มูลงานตดัไม่พอดีกบัพื้นท่ีงานตดั ปัญหาท่ีเป็นไปได้ 
1. วสัดุท่ีใส่ใหม่นั้นใหญ่กว่าเดิม   2. เล่ือน Pinch Roller กวา้งกว่างานตดั 

2. งานท่ีสั่งตดันั้นใหญ่กว่าพื้นท่ีงานตดั 

วิธีแกใ้หส้ั่งงาน ตดัใหม่อีกคร้ัง 
 

หลอดไปเตือน 2 ค าส่ัง HPGL/2 ผิดพลาด 

ถา้เคร่ืองตดัของคุณไม่รับค าสั่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใหคุ้ณลองตรวจดูว่า คุณสั่งตดังาน 

มาท่ีเคร่ืองตดันั้นตั้งงานมาเหมาะสมและ ตอ้งแน่ใจว่าค าสั่ง HP-GL หรือ HP-GL/2 ของ คุณนั้นถูกตอ้ง จากนั้นใหล้อง
สั่งตดังานอีกคร้ัง ถา้ยงัมีผลเหมือนเดิม ใหติ้ดต่อกบัทางร้านท่ีคุณซ้ือมา 
หลอดไฟเตือน 3  แขน Level ยกขึน้หรือไม่มีวสัดุ 

ใหต้รวจดูว่าแขน Level กดลงแลว้หรือจงัและ จะตอ้งใส่วสัดุกอ่นท่ีจะสั่งตดังาน 

หลอดไฟเตือน 4  ส่ังตัดงานซ ้าไม่ได้ 
เหตุการณ์แบบน้ีจะมีอยู่ 2 เหตุผล 

1. หน่วยความจ าถูกลบไปแลว้ หรือหน่วยความจ าเตม็อยา่งแรก ใหส่้งขอ้มูลมาใหม่ 

2. ใหส่้งขอ้มูลเดิมเพือ่ตดัซ ้ ามาจากคอมพิวเตอร์ สองอยา่งน้ีใหก้ดปุ่ม ON/OFF LINE 

กอ่นเพื่อท าใหห้ลอดไฟหยดุกระพริบ 
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หลอดไฟเตือน 5  การส่ือสารผิดพลาด   

ใหต้รวจดูว่าสายสัญญาณยงัเสียบต่ออยูห่รือเปล่า ถา้ต่ออยู ่ใหดู้ว่าเราตั้ง จุดเช่ือมต่อน้ี 

นั้นถูกตอ้งหรือเปล่า การตั้งคือ 9600bps, no parity, 8 bit, 1 stop bit, ถา้คุณท าตามน้ีแลว้ใหล้องสั่งตดัใหม่ดู
อีกคร้ัง 
 

หลอดไฟเตือน 6  ตัว Sensor ผิดพลาด 

ใหต้รวจดูว่าตวั Pinch Roller ตั้งอยูเ่หนือ Grid Drum ถูกตอ้งหรือไม่ และลองใส่วสัดุใหม่อีกคร้ัง 
 

                      

                  
 

 

5.2.2 เมื่อหลอดไฟ ERROR สว่าง 
บางคร้ังอาจจะเจอกลไกของเคร่ืองมีปัญหา ตอนเคร่ืองก  าลงัตดังานอยู ่หลอดไฟ 

ERROR LED จะสว่างขึ้น ในตารางขา้งล่างน้ีจะอธิบายปัญหา แต่ถา้เคร่ืองตดัไม่ 

ท างาน ใหติ้ดต่อกบัร้านท่ีคุณซ้ือมา 
 

หลอดไฟเตือน 
1 Sram ผิดพลาด 
2 Dram ผิดพลาด 
3 เช็ควสัดุ, ดมั, มอเตอร์ X 

4 เช็ควสัดุ, มอเตอร์ Y 
 

ข้อผิดพลาด 1 กบั 2 
ในขอ้น้ี ใหคุ้ณติดต่อกบัร้านท่ีคุณซ้ือมาไดเ้ลย 
 

ข้อผิดพลาด 3 เช็ควสัดุ, ดมั, มอเตอร์ x 

ขอ้ผิดพลาดในส่วนน้ีอาจจะมีปัญหาจาก เส้นแกน x ใหต้รวจสอบว่า drum ยงัท างาน 

ปกติหรือไม่และวสัดุใส่ดีหรือเปล่า ถา้ทุกอยา่งถูกตอ้งใหท้ าการ ปิดเคร่ืองและเปิดเคร่ืองใหม่ 
 

ข้อผิดพลาด 4 เช็ควสัดุ, มอเตอร์ y 

ขอ้ผิดพลาดในส่วนน้ีอาจจะมาจาก โครงร่างของหวัตดัไม่สัมพนัธ์กนักบั เส้นแกน y ใหต้รวจทุกอยา่งใหถู้กตอ้งและท าการ
ปิดเคร่ือง แลว้เปิดใหม่ 

ส าคญั *** 

วิธีดูหลอดไฟเตือนใหร้วดเร็วนั้น ควรท่ีจะติดฉลากเอาไวข้า้ง ๆ เคร่ือง เพื่อ
ความสะดวกในการแกปั้ญหา 
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5.3 เมื่อมีปัญหาคุณภาพงานตัด 

 

 
  

 

ใช่                                 ไม่ใช่ 

  

                                    

  

 

                                 ใช่                                          ไม่ใช่ 

 
 

      ใช่                                                                       ไม่ใช่ 
 

  

 

          ใช่                                                                      ไม่ใช่ 
                                                 

                                    

 

                                    ใช่                                                                   ไม่ใช่ 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

ใส่ใบมีดแน่นและถูกตอ้ง ใช่ไหม ? 

งานตดัออกมาแลว้ไม่คม
หรือใบมีดไม่คมใช่ไหม 

? 

ใหไ้ปดูวิธีใส่ใบมีดท่ี บทท่ี 2 

ใหเ้ปล่ียนใบมีดใหม่ ตั้งแรงกดพอใช่ไหม? 

ใหต้ั้งแรงกดใหเ้หมาะสม ตั้ง OFFSET ถูกตอ้ง ใช่
ไหม ? 

มีส่ิงสกปรกติดตามใบมีด ใช่ไหม ? ปรับค่าของ OFFSET ให้
เหมาะสม 

โปรดติดต่อร้านท่ีคุณซ้ือมา 
เพื่อใหช่้างเทคนิคเป็นผูบ้ริการ 

น าใบมีดออกเพือ่ท าความสะอาด 
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รหัสการแก้สระลอยบนโปรแกรม CorelDraw 
 

วธีิการใช้งาน 
กด Alt ท่ีแป้นพิมพค์า้ง + ใส่รหสัตวัเลข 
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ตัวอย่าง การติดต้ังไดรเวอร์ Printerเคร่ืองตัดจีซีซี รุ่น Expert24LX (ให้ถอดสายUSB ออกก่อน) 

* ในจตัวอย่างะติดต้ังลงบน วินโดว์ XP , 7 และเช่ีอมต่อสายด้วยUSB  

*แนะน าให้ปิดเคร่ืองตัด หรือ ถอดสาย USB ออกก่อน * 
1.ท่ีคอมพิวเตอร์ ใส่แผน่ ซีดี Driver  GCC  
* ถา้มี หนา้ตา่ง GGC (ดงัรูปดา้นล่าง) กค็ลิกเท่ีปุ่มภาษาEnglishไดเ้ลย  
* ถา้ไมมี่กต็อ้งเปิดดูขอ้มลูในแผน่โดยไปเปิดท่ีMy Computer คลิกเลือก Drive CD GCC  
- แลว้ คลิกขวา เลือก Explore (วินโดว ์XP)  หรือ 
- คลิกขวา แลว้เลือก Open (windows 7) 
-  ดบัเบ้ิลคลิกไฟล ์AutoRun แลว้จะข้ึนหนา้ตา่ง GCC  (ให้เลือกภาษาในการติดตั้ง) 
-  คลิกเลือก English  
 
 

 
* ส าหรับ CD ไดรเวอร์ใหม่ EXPERT 24LX   หลงัจากกดคลิก เลือกภาษา English แลว้ 

2 

ดบัเบ้ิลคลิก 
ไฟล ์ 

1 

คลกิ 2 
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  - คลิกเลือก EXPERT  
- คลิกเลือก EXPERT 24LX (หรือ ตามรุ่นท่ีใช้) 

 
 

               -  คลิกเลือก Win 8 / 7 / Vistra / XP Driver ( Automatic  Detection)  
                  เพื่อติดตั้งไดรเวอร์EXPERT 24LX และ Driver USB port ดว้ยในคร้ังเดียว 

 

1 
 

2 
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- จะแสดงหนา้ต่าง Cutter_ Drive_ install_...ข้ึนมา และ จะท าการ copy File ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ 
    ให ้รอสักครู่ 

 
 

 
- เสร็จแลว้ คลิกปุ่ม OK  ดงัรูปดา้นบน 

 

คลิ
ก 
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- จะข้ึนหนา้ต่าง Dialogใหเ้ช่ือมต่อสาย USBกบัตวัเคร่ืองตดั กบัคอมพิวเตอร์ แลว้กดปุ่ม Retry       
(อยา่ลืมเปิดสวิช์ไฟ - Power ของเคร่ืองตดั) 

 
หนา้จอจะมีการสลบัไปมา จนกวา่ จะกดคลิกปุ่ม OK 

 

หนา้จอจะมีการสลบัไปมา จนกวา่ จะกดคลิกปุ่ม OK 

 
(หนา้ต่างฟ้อง อยา่ลืมเปิดสวิช์ไฟ - Power ของเคร่ืองตดั) 

กด
คลกิ 

กด
คลกิ 
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จะข้ึนหนา้ตา่งซอ้นข้ึนมา ให้ปิดโปรแกรม Ai (Adobe Illustrator) - Corel DRAW กอ่นติดตั้งตอ่ไป คลิก OK 

(กอ่นการติดตั้งตวั สร้าง มาร์ค Die Cut) 
 

-  ถา้ส าเร็จ จะแสดงหนา้ตา่ง GCC Driver installation (Add Expert 24 LX Printer driver  Successfully) ข้ึนมา  

 
 

- กดคลิก ปุ่ม Register later เพื่อไม่ตอ้งลงทะเบียน  

กด
คลกิ 

กด
คลกิ 
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 หลงัจากติดตั้งไดรเวอร์พรินเตอร์แลว้ จะข้ึนหนา้ตา่ง ให้ติดตั้ง ปลัก๊อิน ไดคทั  GCC AASII... ให้คลิก Install 

 
 

จะข้ึนหนา้ตา่ง Install Message ซอ้นข้ึนมา แสดงผลการติดตั้ง ประสบความส าเร็จหรือไม่ ดงัรูปดา้นล่าง 

กด
คลกิ 

กด
คลกิ 
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เช่น คลอเรียวดรอ *  Install CorelDraw 12.0 GCCAASII_Draw.gms successful ประสบความส าเร็จ   
        อิราสสเตเตอร ์*  Install Illustrator CS5 _AASII_Plug –In.Jsx successful    ประสบความส าเร็จ  

 ถา้ไม่ส าเร็จ จะมีขอ้ความตวัอยา่งเช่น  Corel Plug-in not found ไม่ส าเร็จ มีได ้2 แบบ คือ 
- ไม่มีหรือยงัไม่ไดติ้ดตั้งโปรแกรม Corel Draw ลงในคอมพิวเตอร์ 
- ติดตั้งไม่ผา่น ใหล้องติดตั้งCorel Draw และ ตวัสร้างมาร์ค GCC AASII installer อีกคร้ัง 

 

จากนั้นให้ตรวจสอบอีกคร้ังวา่ไดรเวอร์ของ Expert 24LX มีในคอมพิวเตอร์หรือยงั ดงัน้ี 
      Windows XP 

 กดคลิกปุ่ม Strat Printer and FaxExpert 24LX ...(windows XP)  

 หรือ Strat SettingsPrinter and FaxExpert 24LX  ...(windows XP) 

        Windows 7 

 กดคลิกปุ่มStrat Device and PrintersExpert 24LX.....(windows 7) 
 
 
 
 

กด
คลกิ 
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2 .ก าหนดค่าของไดรเวอร์ เพื่อส่ังตัดไดคัท 
- windows Xp  คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Printer and Fax  เสร็จแลว้ให้คลิกเลือกท่ี 

ไอคอนไดรเวอร์  EXPERT 24LX  แลว้คลิกขวาเลือก Properties    
windows 7 คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Devices and Printer   เสร็จแลว้ใหค้ลิกเลือกท่ี 

          ไอคอนไดรเวอร์  EXPERT 24LX  แลว้คลิกขวาเลือก  Printer properties  
 

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

2 

1
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รูปตวัอยา่ง  Expert 24LX Properties ….(windows Xp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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- คลิกเลือกแท็บ Advanced  แลว้ คลิกเอาเคร่ืองหมายถูกออก ท่ีช่องหนา้ค  าวา่ 
                   Enable  advance printing features 

 
                      รูปแทบ็  Advance (windows7) 

 
-คลิกเลือกแท็บ Option แลว้ ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก ท่ีช่องหนา้ค  าวา่            AAS: Origin using printer setting “ 
-  เสร็จแลว้กดปุ่ม Apply  

 
 รูปแท็บ Option  (windows7)                                                                     

  

ต๊ิกใหมี้เคร่ืองหมายถูก 

คลิกเอาเคร่ืองหมายถูกออก 
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(ตัวอย่าง) การตั้งคา่หนา้กระดาษ(PAPER)ในไดรเวอร์พรินเตอร์ EXPERT 24  LX  (ส าหรับการตดัทัว่ไป) 
- คลิกเลือกแท็บ Paper ตั้งหนา้กระดาษตามท่ีตั้งในโปรแกรมสร้างาน Corel Draw และ Illustrator   
Height = Y (Paper size) คือ ความกวา้ง  ใน Driver Printer Expert 24LX  (ดูการใช้ VLCD 3 ที่หน้า 12 ) 
Width  = X  (Paper size) คือ ความยาว  ใน Driver Printer Expert 24LX แนะน าตั้งให้มากกวา่ความกวา้ง(คา่Y)  
เช่น อ่านค่า Paper Width (Y)  จากVLCD 3 ได้200 กต็ั้ง Paper Width (Y)  = 200 mm ,ส่วนคา่ความยาว  X = 250 mm  
ตามความยาวสติกเกอร์หรือตามท่ีตอ้งการ เสร็จแลว้ให้กดปุ่ม Apply หรือ OK  และกลับไปต้ังในหน้าโปรแกรม**
สร้างงานให้ตรงกัน หรือ จะต้ังในโปรแกรมสร้างาน ก่อนก็ได้ (โปรแกรมสร้างาน  CorelDraw  , ILLUSTRATOR )  

มุมมองของหน้าจอคอมพวิเตอร์กับเคร่ืองตัดสติกเกอร์Expert 24LX ในการส่ังตัดผ่านไดรเวอร์Printer 

(แนะน าต้ังหน้ากระดาษหรือหน้าสติกเกอรฺเป็นแนวนอน-LandScape) 

 
*พ้ืนท่ีตดัสติกเกอร์ของเคร่ืองตดักบัการตั้งคา่หนา้กระดาษในโปรแกรมสร้างงาน Corel Draw และ Illustrator  

Height 

Width 
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   * ถา้ตั้งคา่แลว้ไดร์เวอร์ของเคร่ืองตดัไมจ่ าคา่ท่ีตั้งไว ้ให้ไปตั้งท่ี Printing Preferences * คือ 
-   คลิกเลือกท่ี Expert 24LX แลว้คลิกขวาเลือก Printing Preferences (ทั้งWin XP และWin7) 

3. ติดต้ัง _AASII_Plug_In  (ค าส่ังสร้าง มาร์คเพ่ือไดคทั)  
**ให้ปิดโปรแกรม Illustrator และ Corel Draw   กอ่นติดตั้ง ** 
 Illustrator ใชไ้ดก้บั Version  CS3 , CS4 , CS5 , CS6  
COREL DRAW  ใช้ไดก้บั  Version 11 , 12 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7  
การติดต้ังใน Illustrator (ให้ปิดโปรแกรม Illustrator ก่อนการติดต้ัง) ท าได ้2 แบบ คือ 

1. จากแผ่นไดรเวอร์ GCC (เมนูติดต้ัง ) ซ่ึงจะติดตั้งทั้งของ Illustrator และ CorelDraw  
(ดูหนา้ 34 ประกอบ) คือหลงัจากลง Driver Printer  Expert 24LX จะแสดง ให้ติดต้ัง ตัวสร้างมาร์ค ไดคัท  
GCC AAS installer (ดูหน้า 32 ประกอบ) 

2. จาก ไดรเวอร์พรินเตอร์ EXPERT 24LX ในคอมพวิเตอร์ที่ได้ลงไว้แล้ว  
โดยการติดต้ังจากหน้าต่าง Expert 24LX  Properties ตามข้ันตอน 1-4 ดังรูป ข้างล่าง 
 

       
                   ( Windows …..XP )                                                                                   ( Windows ….. 7 , 8 , 10) 
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*  เม่ืคลิก แท็บ ค าสั่ง Install ในขั้นตอนท่ี 4 จะเป็นการเร่ิมติดตั้งตวัสร้างมาร์ค 
 

 
ขั้นตอน 4.1 ใน windows 7 , 8 , 10 ถา้มีการถามให้ยอมรับการติดตั้งตวัสร้างมาร์คให้กดคลิกปุ่ม YES เพ่ือยอมรับ
การติดตั้งน้ี ถา้ไมมี่ จะข้ึนดงัรูป ดา้นล่าง (อย่าลืม ปิดโปรแกรม Illustrator ก่อนการติดต้ัง) 

 
กด
คลกิ 

รูปขั้นตอน 4.1 ใน 

วนิโดว์ 7 , 8 , 10 
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จากนั้น จะข้ึนหนา้ตา่ง Install Message ซอ้นข้ึนมา แสดงผลการติดตั้ง ประสบความส าเร็จหรือไม ่ดงัรูปดา้นล่าง  

 
 ถ้าติดต้ังประสบความส าเร็จ 

    คลอเรียวดรอ *  Install CorelDraw 12.0 GCCAASII_Draw.gms successful ประสบความส าเร็จ   

        อิราสสเตเตอร ์*  Install Illustrator CS5 _AASII_Plug –In.Jsx successful    ประสบความส าเร็จ  

 ถ้าไม่ส าเร็จ จะมีขอ้ความตวัอยา่งเช่น  Corel Plug-in not found ไม่ส าเร็จ มีได ้2 แบบ คือ 
- ไม่มีหรือยงัไม่ไดติ้ดตั้งโปรแกรม Corel Draw ลงในคอมพิวเตอร์ 
- ติดตั้งไม่ผา่น ใหล้องติดตั้งCorel Draw และ   Plug-in GCCAASII อีกคร้ัง 

 *   ตัวสร้างมาร์คไดคัท  _AASII_Plug_In ในโฟลเดอร์ของโปรแกรม Illustrator 

-  ไฟล์_AASII_Plug_In  จะอยูใ่นโฟลเดอร์ช่ือ Scripts ของโปรแกรม   Illustrator 

*ในโปรแกรม Illustrator ค าสั่ง _AASII_Plug_In อยูใ่นเมนู File-->Scripts  ของโปรแกรม  Illustrator 
* กรณีติดตั้งไม่ผา่น อาจจะก๊อบป้ีไฟล์ ปลัก๊อินน้ีจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงปลัก๊อินผา่น ไปไวใ้น
โฟลเดอร์ของโปรแกรม Illustrator  ของคอมพิวเตอร์ ท่ีไม่สามารถติดตั้งผา่นวิธีการปกติได ้ 
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS5\Presets\en_US\Scripts (เวอร์ชัน่ CS5) 
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS4\Presets\en_US\Scripts (เวอร์ชัน่ CS4) 
C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS3\Presets\Scripts   ( เวอร์ชัน่ CS3 ) 

กด
คลกิ 
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เสร็จแลว้ค าสั่งสร้าง Mark Die Cut จะเขา้ไปอยูใ่นเมนู File ของโปรแกรม Illustrator  ซ่ึงอยู่ท่ี  เมนู 
  ปลัก๊อนิใหม่จากแผ่นซีดี GCC 

 

 

 การติดต้ังใน COREL DRAW 11 , 12 ( ปิดโปรแกรม Corel Draw ก่อนติดตั้ง) 

1. การติดต้ังตัวสร้างมาร์คไดคัท 
 จากแผ่นไดรเวอร์ GCC (หน้าต่างติดต้ัง ) ดูรูปหน้า 32 ประกอบ 

ตัวสร้างมาร์คไดคัท อยูใ่น ไดร์เวอร์เคร่ืองตดัฯ คือตอ้งลงไดรเวอร์เคร่ืองตดัก่อน ถึงจะติดตั้งได ้
  2. การดึงไอคอนสร้างมาร์คไดคัท จากโปรแกรม  Corle Draw เพื่อใช้งาน 
 *ในโปรแกรม Corle Draw จะอยูใ่น Marcro ของโปรแกรม โดยเปิดโปรแกรม CorelDraw ข้ึนมา แลว้    
ไปท่ีเมนู ToolsCustomization 
 

 
 
 

1 
2 
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- ท่ีหนา้ต่าง Option คลิกเลือก Commands (ช่องดา้นซา้ยของหนา้ต่าง) 

 
 

- คลิกท่ีช่อง  File ตรงกลางของหนา้ต่าง Options  ใหเ้ลือกเปล่ียนเป็นMacros ดงัรูปขา้งล่าง 

 เลือกเปล่ียนเป็น Marcro 
             

4 

5 

3 

คลิกเลือก Commands 
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 - คลิกลากไอคอน GCC_CorelDraw_A เพื่อใชง้านไอคอนน้ี (ตวัสร้างมาร์คไดคทั) 
หรือ  GlobaMacros.GCCModule.GCC_AAS_Plug_In

    หรือ GCC.ModuleGCC_AAS_Plug_In ปลั๊กอินใหม่ล่าสุดจากแผ่นซีดี GCC 
 

  
                            ไอคอน GCC_CorelDraw_A ท่ีคลิกลากออกมาไวท่ี้หนา้จอ 
หรือ  GlobaMacros.GCCModule.GCC_AAS_Plug_In

หรือ GCC.ModuleGCC_AAS_Plug_In ปลัก๊อินใหม่ล่าสุดจากแผ่นซีดี GCC 

              ลากมาเกบ็ไวแ้ถบTool Box ดา้นขา้งหรือ bar ดา้นบนก็ได ้
                 
              
 
 
 
 

6 

7 
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การสร้างงานไดคัท และส่ังตัดไดคัท(ส่ังตัดด้วยไดรเวอร์ พรินเตอร์) ส าหรับรุ่น EXPERT 24LX , EXPERT II  LX  

 สรุปวธีิการตามขั้นตอน ดงันี ้
1. สร้างไฟล์งานในโปรแกรม CorelDraw หรือ Illustrator จะมีทั้งหมด 3 เลเยอร์ แต่เราจะสร้างแค่ 2 เลเยอร์แรก    ส่วนเล

เยอร์ท่ี 3  ตวัสร้างมาร์คจะสร้างขึ้นมาใหเ้ม่ือเราคลิกค าสั่งสร้างมาร์ค 
      (การร้างเลเยอร์ ศึกษาเพิม่เติมได้จากหนังสือโปรแกรม CorelDraw  หรือ Illustrator ) 

- การสร้างเลยเยอร์ แนะน าใหแ้บ่ง เลเยอร์ดงัน้ี 
LAYER 1 = เลเยอร์ ช้ินงาน 
LAYER 2 = เลเยอร์เส้นไดคทั (เส้นท่ีจะตดั) 

            LAYER 3 = เลเยอร์มาร์คไดคทั (เม่ือเราคลิกค าสั่งสร้างมาร์ค จะสร้างขึ้นมาให้เอง) 
2. สร้างช้ินงานขึ้นมา หรือ น าช้ินงานท่ีสร้างเสร็จ เขา้สู่โปรแกรม CorelDraw  หรือ  Illustrator 
3.  สร้างเส้นไดคทั หรือ เส้นรอบรูป ท่ีตอ้งการจะตดั  โดยมีขนาดความหนาของเส้น  

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

4. สร้างเส้น Mark DieCut จากปลัก๊อินของเคร่ืองตดั Expert 24LX โดยลากครอบเส้นไดคทัทั้งหมด เสร็จแลว้ 
ใน CorelDraw กดปุ่มไอคอน GCC_CorelDraw_A (ท่ีสร้างไอคอนขึ้นมา_ตวัสร้างมาร์ค รุ่น 1)  
หรือ GlobaMacros.GCCModule.GCC_AAS_Plug_In (ท่ีสร้างไอคอนขึ้นมา_ตวัสร้างมาร์ค รุ่น 2) 
หรือ GCC.ModuleGCC_AAS_Plug_In ปลัก๊อนิใหม่ล่าสุดจากแผ่นซีด ีGCC    

ใน Illustrator 

         ไปท่ีเมนู FileScripts_AASII_Reg_Mark_Setting_01_03_02 กดคลิก จะได ้Mark DieCut   
          หรือ FileScripts   กดคลิกท่ีน่ีจะได้ Mark DieCut <--- ช่ือปลัก๊อินไดคทัตวัใหม่ 

5. สั่งพิมพไ์ฟล์งานท่ีสร้างเสร็จ จากพรินเตอร์ทัว่ไป โดยสั่งพิมพเ์ฉพาะ  
                LAYER 1 = เลเยอร์ ช้ินงาน และ LAYER 3 = เลเยอร์มาร์คไดคทั 

6. สั่งไดคทั (สั่งตดั) โดยน างานท่ีพิมพเ์สร็จ ไปท่ีเคร่ืองตดัสติกเกอร์เพื่อไดคทั ดว้ยการสั่ง Print โดยเลือก พรินเตอร์เป็น 
Expert 24LX  โดยสั่งไดคทัเฉพาะ 
                    LAYER 2 = เลเยอร์เส้นไดคทั (เส้นที่จะตัด) และ LAYER 3 = เลเยอร์มาร์คไดคทั 

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

    * ถ้าใช้โปรแกรม Corel Draw 11 , 12 ถา้ตั้งค่าความยาว Paper หรือ ไดคทังานท่ียาวเกนิ 84.1 เซ็นติเมตร(ความยาว A1)  

     ตอ้งตั้งค่า Auto Unroll ใน VLCD 3  Auto Unroll = Enable    (การใชง้าน VLCD 3 ดูหนา้ 12 ประกอบ) 

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

  ที่Color conversions performed by: Expert 24LX (คลกิเปลีย่นเป็นรุ่นนี)้ แล้วกดปุ่ม Apply (ท าคร้ังเดยีว) 
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*ส าหรับงาน Die Cut  ค่า PAPER ในไดรเวอร์พรินเตอร์ของ Expert 24LX   ตั้งเท่ากบัขนาด หน้ากระดาษหรือสติกเกอร์  

ทีใ่ช้พมิพ์ และ ที่สร้างในหน้าของ  โปรแกรม COREL DRAW หรือ ILLUSTRATOR *  ให้ตรงกัน  
 

มุมมองของหน้าจอคอมพิวเตอร์ กบัเคร่ืองตัดสติกเกอร์Expert24LX ในการส่ังตัดผ่านไดรเวอร์Printer 

(แนะน าต้ังหน้ากระดาษหรือหน้าสติกเกอรฺเป็นแนวนอน-LandScape) *  

”                                                                                                                                                                                                          
*พืน้ที่ตัดสติกเกอร์ของเคร่ืองตัดกบัการต้ังค่าหน้ากระดาษในโปรแกรมสร้างงาน Corel Draw และ Illustrator  
   Width   = X  (Paper size) คือ ความยาว  ใน Driver Printer  Expert 24... 
  Height  = Y (Paper size) คือ ความกว้าง  ใน Driver Printer  Expert 24... 

Height 

Width    
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Mark Die Cut 

เส้นรอบรูป 
หรือเส้นท่ีจะตดั 

ช้ินงาน 
 

จุดสังเกต กากบาท ตอ้งอยู่
ด้านหน้าเคร่ืองตดั-ขวามือ 
(ขวามือ-หันหน้าเขา้เคร่ือง) 
เวลาใส่สติกเกอร์เพื่อไดคทั 

ด้านหน้า 

ด้านหลงั 
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ข้อก าหนดพืน้ทีไ่ดคทั   
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สเปค แบบต่างๆของใบมีดตัดสติกเกอร์ จีซีซี 
Blade Specification  GCC 

 

 

 

20200159G 
(CTZZ20) 

For cutting thick fluorescent and reflective vinyl. Also 
for cutting detailed work in standard vinyl. 

The blade is 45° with Red Cap(5-unit package), 0.25 
mm offset  

                          งานตัดสะท้อนแสง 

265012020G 

(CTZZ21) 

For cutting reflective vinyl, cardboard, sandblast, flock, 
and stencil sharp edge. 

The blade is 60° with Green Cap, 0.50 mm blade 

offset 

                 งานตัดกระดาษแข็ง  

26500059G 

(CTZZ19) 

For cutting thin sandblast mask and stencil with friction 

feed or sprocket feed machine. 

The blade is 60° with Blue Cap, 0.25 mm blade offset 

          งานตัดทั่วไป 

26500060G 
(CTZZ33) 

For Cutting small text and fine detail. Sharp blade with 
smallest offset. 

The blade is 0.175 mm blade offset with Black Cap 

                 งานตัดตัวเล็ก หรือ ลายไทย 

ใบมดีเคร่ืองตดัสตกิเกอร์ ยีห้่อ จีซีซ ( GCC ) รุ่น Expert 24LX ทีใ่ช้ทัว่ไป จะมีอยู่ 3 แบบหลกัๆ คือ 
1. ใบมดีตดังานสะท้อนแสง  ออฟเซ็ต 0.25 (ส่วนปลายใบมดีขนาด ใหญ่สุด) 

2. ใบมดีตดังานทัว่ไป  ออฟเซ็ต 0.25 (ส่วนปลายใบมดีขนาด กลาง) 

สเปคและระหัสนี ้ส าหรับ 

ที่จบัใบมดี จซีซี ีร ุ่นสีทอง 

และ สเีงนิ(รุน่เกา่)    
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3. ใบมดีตดังานตัวเลก็ หรือ ตัดลายไทย  ออฟเซ็ต 0.175   (ส่วนปลายใบมดีขนาด เลก็สุด) 
หมายเหตุ : ใบมีดตดัทุกแบบ สามารถตดัสตกิเกอร์ พวีีซี ธรรดาได้ ซ่ึงถ้าต้องการผลการตดัดีทีสุ่ด ควรเลอืกให้เหมาะสมกบัสตกิเกอร์ทีใ่ช้ตดั, 

                   แบบของตวัอกัษร,แบบของไฟล์งานหรือลายเส้น ซ่ึงผลการตดัทีไ่ด้จะแตกต่างกนัออกไป 
                         

 

Update 16-5-2018 


