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การติดตั้ง ไดรเวอร์พรินเตอร์ ของเคร่ืองตัดสติกเกอร์ GCC รุ่น JAGUAR V (J5-61LX) 

และ โปรแกรม ส่ังตดั เกรดคตั 3 - Great Cut 3 

รูปแบบของสายเช่ือมต่อของเคร่ืองตัด กบั คอมพวิเตอร์ 

                                                                  

     สาย ยเูอสบ ี - USB CABLE               RS-232 CABLE (Serial – ซีเรียล) Option เสริม  
                                                                      (ในกล่อง จะไม่มสีาย RS-232 CABLE) 

                                                                      1.4 ด้านข้างเคร่ืองตัดสติกเกอร์ 
  

       
                 1               2            3               4       5                    6 

 

          รูปที ่1-3 ด้านซ้ายมือ    รูปที ่1-4 ด้านขวามือ 

 

     ด้านซ้ายมือของเคร่ือง (ดูตามรูปที ่1-3) --> หนัหนา้เขา้ ดา้นหนา้ ของเคร่ืองตดัสติกเกอร์   
1. AC Power Connector – ท่ีเสียบสายไฟ 

2. Fuse – ฟิวส์ขนาด 3 แอมป์ 

3. Power Switch – สวิตซ ์เปิด-ปิด เคร่ือง 

ด้านขวามือของเคร่ืองตัด (ดูตามรูปที ่1- 4) -->หนัหนา้เขา้ ดา้นหนา้ ของเคร่ืองตดัสติกเกอร์   
4. USB Interface  Connector – ช่องต่อแบบ ยเูอสบีพรินเตอร์ 
5. EtherNet (ท่ีนิยมเรียกวา่ “ แลน’’ ) – ช่องต่อแบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. Serial Interface Connector (RS-232C) – ช่องต่อแบบอนุกรม หรือ ซีเรียล                           
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การเช่ือมต่อ 
 

        
                                                                         USB    EtherNet     RS-232C (Serial) 
 

                                                          
                                                  

     เคร่ืองตดัจะส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ายสญัญาณแบบ USB หรือ Serial port (RS-232C) หรือ 
  EtherNet (ท่ีนิยมเรียกในเมืองไทย วา่ พอร์ต แลน)  

 ในที่นี ้จะแสดงวธีิการ เช่ือมต่อแบบ USB เท่าน้ัน ซ่ึงเป็น วธีิการที่ ง่ายและนิยมที่ใน ปัจจุบัน *  
                1 การใช้สายต่อแบบ Serial 

การต่อสายแบบ Serial  

 - จะใชก้บัเคร่ือง IBM PC  compatible การต่อสายแบบ Serial จะมีพอร์ทเช่นแบบ 

Com1, Com2,ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใน plug-in หรือ driver ท่ีใช ้จะตอ้งตั้งค่าพอร์ทใหต้รง
กบัพอร์ทท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ หรือ ตรงกบัรูท่ีเสียบสาย 
     - ตรวจสอบ ตั้งค่าการส่ือสารและพอร์ท com ของคอมพิวเตอร์   โดคลิกปุ่ม Start ของวินโดว ์แลว้
ไปท่ีไอคอน(ตามล าดบัชั้น จากซา้ยไปขวา) ดงั 2 บรรทดัดา้นล่าง ตามวินโดว ์ท่ีใช ้(xp ,windows7) 

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

สายต่อแบบ UTP CAT5 ของพอร์ต EtherNet (แลน) 
มีแถมมาให ้ในกล่องเคร่ืองตดัสติกเกอร์ J5-61LX 
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             2.  การใช้สายต่อแบบ ยูเอสบี (USB) 
     สามารถเช่ือมต่อไดเ้ลยไม่ตอ้งตั้งค่าหรือตตรวจค่าการส่ือสารของเคร่ืองตดัและคอมพิวเตอร์ดว้ย แต่ตอ้ง
ติดตั้ง ไดรเวอร์พรินเตอร์ของตวัเคร่ืองตดัและไดรเวอร์ พอร์ทยเูอสบี  
หมายเหตุ :  ในแผ่นไดรเวอร์ GCC ของเคร่ืองตัด GCC รุ่น JAGUAR 5 (J5-61LX) เวลาลงไดร
เวอร์ จะติดตั้งไดรเวอร์ ทั้งของตวัเคร่ืองตัด และ ไดรเวอร์ พอร์ทยูเอสบี ด้วยในคร้ังเดยีว 

 2.1 การส่ังตัด หรือ การส่งค าส่ังตดัและข้อมูลไปยงัเคร่ืองตดัสตกิเกอร์  
จะมี 2 ทางเลือกในการส่งขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไปยงัเคร่ืองตดั 
ทางที่ 1 ส่ังตัดผ่านโปรแกรมส่ังตัดหรือปลัก๊อิน (Plug-in) เช่น Great cutโดยตอ้งลงโปรแกรมหลกัก่อน 
คือ โปรแกรม CorelDraw  หรือ Illustrator แลว้ตามดว้ยโปรแกรมสัง่ตดัหรือปลัก๊อินสัง่ตดัไม่ต้องลง  
driver printer ( ไม่ Add printer) https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc  ลิ้งวดีโีอ Great Cut นาททีี ่41 
ทางที่2 ส่ังตัดผ่าน Driver Printer (ส่ัง print) โดยสร้างงานเป็นลายเสน้ หรือ Outlines และตอ้งลงท าการ  
ติดตั้ง Driver printer  ก่อนดว้ย ตอ้งลง Driver printer ( Add printer ) 

หมายเหตุ  :โปรแกรม ILLUSTRATOR version 10 , CS , CS2 ส่ังตัดผ่านโปรแกรมเสริม หรือ ปลัก๊อนิ 
โปรแกรม CoreDraw version 10 ส่ังตัดผ่านโปรแกรมเสริม หรือ ปลัก๊อนิ (PLUG-IN) เท่าน้ัน    

          

      ตวัอย่าง รูปโปรแกรม Great Cut (เกรดคตั)  ซ่ึงอยู่ในแผ่น ไดรเวอร์ GCC ที่มาในกล่องเคร่ืองตัด 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc  ล้ิงวดีีโอ การใชงาน Great Cut นาทีท่ี 41 

-โปรแกรม Great Cut 3 แนะน าใช้กบัร่วมกบัโปรแกรม Illustrator CS4 , CS5 , CS6 , CC 

-โปรแกรม Great Cut 3 แนะน าใช้กบัร่วมกบัโปรแกรม CorelDraw X3, X4, X5, X6, X7, X8 

https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
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3. เม่ือมปัีญหาคุณภาพงานตดั 

 

 

  

 

ใช่                                 ไม่ใช่ 
  

                                    

  

 

                                 ใช่                                          ไม่ใช่ 
 

 

      ใช่                                                                       ไม่ใช่ 
 

  

 

          ใช่                                                                      ไม่ใช่ 
                                                 

                                    

 

                                    ใช่                                                                   ไม่ใช่ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ใบมีดแน่นและถูกตอ้ง ใช่ไหม ? 

งานตดัออกมาแลว้ไม่คม
หรือใบมีดไม่คมใช่ไหม 

? 

ใส่ใบมีดถูกตอ้ง ใช่ไหม ถา้ไม่ถูก
ใหใ้ส่ใบมีดใหม่ 

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 
 

วธีิการใช้งาน 
กด Alt ท่ีแป้นพิมพค์า้ง + ใส่รหสัตวัเลข 
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การติดตั้งไดรเวอร์ Printer เคร่ืองตัดจีซีซี  (ให้ถอดสายUSB ออกก่อน) 

* ในทีนี่จ้ะติดตั้งการเช่ีอมต่อสายแบบ USB 

*แนะน าให้ปิดเคร่ืองตัด หรือ ถอดสาย USB ออกก่อน * 
1.ท่ีคอมพิวเตอร์ ใส่แผน่ ซีดี Driver  GCC  

* ถา้มี หนา้ต่าง GGC (ดงัรูปดา้นล่าง) กค็ลิกเท่ีปุ่มภาษาEnglishไดเ้ลย  
* ถา้ไม่มีกต็อ้งเปิดดูขอ้มูลในแผน่โดยไปเปิดท่ี My Computer คลิกเลือก Drive CD GCC  
- แลว้ คลิกขวา เลือก Explore (วินโดว ์XP)  หรือ 
- คลิกขวา แลว้เลือก Open (windows 7) 
-  ดบัเบ้ิลคลิกไฟล ์AutoRun แลว้จะข้ึนหนา้ต่าง GCC  (ใหเ้ลือกภาษาในการติดตั้ง) 

-  คลิกเลือก English  

 

 

 

2 

ดบัเบ้ิลคลิก 
ไฟล ์ 

1 

คลกิ 2 



7 
 

   

 ถา้ข้ึนหนา้ต่าง User Account Control ใหค้ลิกปุ่ม Yes  (เฉพาะใน windows 7 , 8 , 10 ) 

 
 
* ส าหรับ CD ไดรเวอร์ใหม่ GCC JAGUAR V(J5-61LX) หลงัจากกดคลิก เลือกภาษา English แลว้ 
  - คลิกเลือก  Jaguar  
  - คลิกเลือก Jaguar VLX 

 

3 

4 

2.1 
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               -  คลิกเลือก Win Driver (Win 7 and Above) (Automatic  Detection)  

                  เพ่ือติดตั้งไดรเวอร์ Jaguar VLX และ Driver USB port ดว้ยในคร้ังเดียว 

 
 

- จะแสดงหนา้ต่าง Cutter_ Drive_ install_...ข้ึนมา และจะท าการ copy File ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ 

    ให ้รอสกัครู่ 

 

5 
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หนา้ต่างก าลงั copy File  ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
- เสร็จแลว้ คลิกปุ่ ม OK  ดงัรูปดา้นบน 

 

7 คลกิ 
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- จะข้ึนหนา้ต่าง Dialogใหเ้ช่ือมต่อสาย USBกบัตวัเคร่ืองตดั กบัคอมพิวเตอร์ แลว้กดปุ่ ม Retry       
(อยา่ลืมเปิดสวทิชไ์ฟ - Power ของเคร่ืองตดั) 

 
 

(หนา้จอจะมีการสลบัไปมา จนกวา่ จะกดคลิกปุ่ม OK) 

 
หนา้ต่างฟ้อง ใหเ้ปิด สวิชไ์ฟฟ้า - Power ของเคร่ืองตดัสติกเกอร์ 

 

8 กดคลกิปุ่ม OK 

8.1 กดคลกิปุ่ม OK 
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จะข้ึนหนา้ต่างซอ้นข้ึนมา  GCC AASII install v2.12-03 ใหค้ลิกปุ่ม   EXIT 

 
 

-  ถา้ส าเร็จ จะแสดงหนา้ต่าง GCC Driver installation (Add Jaguar V-61LX Printer driver  Successfully) 
ข้ึนมา 

 

10 กดคลกิ 

9 กดคลกิ 

EXIT 
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- กดคลิก ปุ่ ม Register later เพ่ือไม่ตอ้งลงทะเบียน กไ็ด ้

 
จากนั้นใหต้รวจสอบอีกคร้ังวา่ไดรเวอร์ของ Jaguar V-61LX มีในคอมพิวเตอร์หรือยงั ดงัน้ี 

      Windows XP 

 กดคลิกปุ่ม Strat Printer and Fax Jaguar V-61LX...(windows XP)  

 หรือ Strat SettingsPrinter and FaxJaguar V-61LX...(windows XP) 

        Windows 7 

 กดคลิกปุ่มStrat Device and Printers Jaguar V-61LX.....(windows 7) 

 

** ดู รูป หน้า 13 และ 14 ประกอบ ** 

 

 

 

12 กดคลกิ 

11 กดคลกิ 
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2 .ก าหนดค่าของไดรเวอร์ เพ่ือส่ังตัด 
windows Xp   คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Printer and Fax  เสร็จแลว้ใหค้ลิกเลือกท่ี 

ไอคอนไดรเวอร์  Jaguar V-61LX แลว้คลิกขวาเลือก Properties    
windows 7  คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Devices and Printer   เสร็จแลว้ใหค้ลิกเลือกท่ี 

          ไอคอนไดรเวอร์  Jaguar V-61LX แลว้คลิกขวาเลือก  Printer properties  

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

 
รูปตวัอยา่ง   Jaguar V-61LX Properties ….(windows Xp) 

2 

1 

4 
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windows 7  คลิกปุ่ม Start  แลว้คลิกเลือกเมนู Devices and Printer    

 
 

- เสร็จแลว้ใหค้ลิกเลือกท่ีไอคอนไดรเวอร์  Jaguar V-61LX  
- แลว้คลิกขวาเลือก  Printer properties 

 

1 

2 

3 4 
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 จะแสดงหนา้ต่าง Jaguar V-61LX Properties ข้ึนมา ท่ี General แทบ็ แรกหลงัจากคลิก Printer Properties  

 (windows 7, 8 , 10) 
               - คลิกเลือกแทบ็ Option เพื่อเลือกปรับตั้งค่าต่างๆ  เช่น ความเร็ว แรงกด ในการตดัออฟเซ็ท ใบมีด  

                 
รูปแท็บ Option 

- คลิกเลือกแทบ็ Option แลว้ ถา้ติกเคร่ืองหมายถูก ท่ีช่องหนา้ค าวา่         Use Plotter Setting แลว้กดปุ่ม Apply   
หรือ OK จะเป็นการรับค่า เช่น ความเร็ว แรงกด ฯ จากท่ีตั้งค่าไวท่ี้หนา้จอ LCD ในเคร่ืองตดัสติกเกอร์ 

  

5 

Pen Speed = ความเร็วตัด
ตดั 

Pen Force = แรงกดใบมดี 

Offset =  ขนาดปลายใบมดี
ตัด 

6 

7 

เสร็จแล้ว ให้กด
ปุ่ม Apply หรือ  
OK 

ถา้ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก 
ท่ีช่องหนา้ค าวา่       
Use Plotter Setting 

จะเป็นการรับค่าท่ีตั้ง
ไวบ้นหนา้จอ LCDใน
ตวัเคร่ืองตดัสติกเกอร์ 
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แผงควมคุม - CONTROL PANEL ที่เคร่ืองตัดฯ (แผงคย์ีบอร์ด)  

 
1. LCD Display Screen - เป็นหนา้จอเพื่อดูค่าต่าง ๆ ของเคร่ืองตดั 
2. Power - เป็นหลอดไฟเพื่อโชวว์า่ เคร่ืองถูกเปิดใชง้านแลว้ 
3. 4 Arrow Key - เป็นปุ่มลูกศรเพื่อใชเ้ล่ือนหวัเคร่ืองตดั หรือวสัดุ รวมทั้งไวต้ั้งค่าต่าง ๆ ของเคร่ืองตดัดว้ย 
4. Speed - ปุ่มน้ีใชส้ าหรับปรับความเร็วของเคร่ืองตดั 
5. Force -ปุ่มน้ีใชส้ าหรับเปล่ียนค่าแรงกดของใบมีด 
6. Offset - ปุ่มน้ีใชส้ าหรับการตั้งค่าใบมีด 
7.    Misc -ปุ่มน้ีใชส้ าหรับเลือกวา่จะท าการเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เช่น ตดัขอ้มูลเดิมเพิ่มอีก 1ชุด , ตั้งค่า IP Address 
8.    Tool Select - ปุ่มน้ีใชส้ าหรับตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ท่ีฟังกช์ัน่ Panel Setup- ตั้งใหรั้บค่าสัง่ตดั (แรงกด ,ความร็ว,ออฟเซ็ต) 
จาก ไดรเวอน์ พรินเตอร์ จากกวัร์ - Jaguar V-61LX หรือ จากท่ีตั้งไวใ้นตวัเคร่ืองตดั        

9.   Data Clear – ปุ่มน้ีใชส้ าหรับลบขอ้มูลงานท่ีสัง่ตดั จากคอมพิวเตอร์ล่าสุด 
 10.  Cut Test - ใชส้ าหรับการทดลองตดั 
11. ON / OFF LINE -ยกเลิกงานท่ีตดัอยู ่, สลบัโหมดการท างานระหวา่ง On Line กบั Off  Line หรือ เพื่อเขา้ใชง้านปุ่ม

ฟังกช์ัน่อ่ืน 
12. Pause/Resume - ปุ่มน้ีเอาไวใ้ชส้ าหรับหยดุงาน ขณะท่ีก าลงัตดังานอยู ่/ ถา้จะตดัต่อใหก้ดซ ้ าอีกคร้ัง 
13. Enter ใชส้ าหรับยอมรับการเปล่ียนแปลงค่า หลงัจากการตั้งค่าเรียบร้อยร้อยแลว้ 
 
 
 
 

จอ LCD 
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* การตั้งค่าหน้าวสัดุ (PAPER) ในไดรเวอร์พรินเตอร์ (กรณเีลือกเช็คเฉพาะหน้ากว้าง - ปุ่ม Roll, Edge ทีแ่ผงควบคุม) 

- คลกิเลือกแท็บ Paper อ่านค่าเฉพาะ ความกวา้ง W จากหนา้จอ LCD ของเคร่ืองตดัสติกเกอร์ 

ตั้งค่า กวา้ง W ท่ีอ่านไดจ้าก หนา้จอ LCD เคร่ืองตดัฯ ส่วนความยาวใหต้ั้งมากวา่ และตั้งในโปแกรมสร้างานใหต้รงกนั 

คือโปรแกรม CorelDraw (คลอเรียวดรอฯ - CorelDRAW Graphics Suite) , ILLUSTRATOR ( อลิาสเตเตอร์)  
X (Paper) คือ ความยาวใน Driver Printer Jaguar แนะน าตั้งใหม้ากกวา่ความกวา้ง = width ในโปแกรมสร้างาน 

Y (Paper) คือความกว้างใน Driver Printer Jaguar (ดูจากหนา้จอ LCD เคร่ืองตดัฯ) = Height ในโปแกรมสร้างาน 
เช่นในCorel Draw width = 600 , Height = 505 (ดูค่า W จากหนา้จอ LCD เคร่ืองตดัฯ) เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม OK  
 

 
 

 
   * ถา้ตั้งค่าแลว้ไดร์เวอร์ของเคร่ืองตดัไม่จ าค่าท่ีตั้งไว ้ใหไ้ปตั้งท่ี Printing Preferences * คือ 
-   คลิกเลือกท่ี Jaguar V-61LX   แลว้คลิกขวาเลือก Printing Preferences (ทั้งWin XP และWin7) 

ค่า W ท่ีอ่านได ้จากหนา้จอ LCD เคร่ืองตดัฯ น ามาใส่ ใน 
Drive Printer จากวัร์ (คา่ Y)  และ ในโปรแกรมสร้างาน 
(คือค่า Height  ในโปแรกมสร้างาน คลอเรียดรอ – CorelDRAW     

และ  ILLUSTRATOR -  อลิาสเตเตอร์) 

 W = Y =  Height   

*กรณกีดเลือกเช็คหน้ากว้าง เป็น Roll หรือ Edge 
จากหนา้จอ LCD ของเคร่ืองตดัฯ L150000 mm 
คือค่า ความยาว ท่ีเคร่ืองตดัฯแสดง.ในหนา้จอ  

 คือค่า X ใน Drive Printer จากวัร์ แต่สามารถตั้ง
ค่าไดใ้นช่วงจาก 120 mm ถึง 25000 mm 
(12 cm ถึง 2500 cm ใน Drive Printer จากวัร)์ 
ใหก้ าหนดเองวา่จะตั้งเท่าไรหรือตามความยาวของ
ป้ายหรือช้ินงาน (แนะน าตั้งมากกวา่ Y) แต่ไม่เกิน 
25000 mm (2500 เซ็นติเมตร หรือ 25 เมตร) 
เช่น ถา้Y= 505 mm , X = 600 mm 
ส่วนใน โปแรกม CorelDraw , ILLUSTRATOR 
Height =Y(Paper  Size)  = 505.00 mm 

  Width = X (Paper Size) = 600.00 mm  
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มุมมองของหน้าจอคอมพวิเตอร์ ทีโ่ปรแกรม CorelDraw - Illustrator - Great Cut) 

เทยีบกบัเคร่ืองตัดสติกเกอร์ ในการส่ังตัดผ่านไดรเวอร์ Printer ของ Jaguar V-61LX และ Great Cut 

(แนะน าตั้งหน้ากระดาหหรือหน้าสติกเกอร์เป็นแนวนอน-LandScape) 

”                                                                                                                                                                                                        
*พืน้ที่ตดัสติกเกอร์ของเคร่ืองตดักบัการตั้งค่าหน้ากระดาหในโปรแกรมสร้างงาน Corel Draw และ Illustrator  
(กรณเีลือกเช็คเฉพาะหน้ากว้าง - ปุ่ม Roll, Edge ทีแ่ผงควบคุมหรือ แผงคย์ีบอร์ด ที ่เครือ่งตดัจากวัร ์V-61LX ) 
จากหน้าจอ LCD ค่า W คือ ค่าความกว้าง = Height  ใน CorelDRAW , Illustrator = Y ความกว้างใน Driver Printer Jaguar 
จากหน้าจอ LCD ค่า L คือ ค่าความยาว 150000 mm เป็นค่าความยาวที่เคร่ืองตัดแสดงในหน้าจอ LCD ซ่ึงกคื็อ
ค่า Width ในโปรแกรม CorelDRAW ,  Illustrator  แต่ในของโปแกรม ไม่สามารถตั้งได้  
(ในโปรแกรม CorelDRAW - ตั้งได้สูงสุด 45,720 mm , ในโปรแกรม  Illustrator รุ่น CS 5 - ตั้งได้สูงสุด 5779.55 mm) 

Height 

Width    
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ใหต้ั้งตามขอ้ก าหนดของ Driver Printer Jaguar คือในช่วงระหวา่ง 120 mm – 25000 mm (12 ถงึ 2,500 เซ็นตเิมตร) 
แต่ต้องไม่เกนิ 25000 mm-สองหม่ืนห้าพนั มลิเิมตร (2,500 cm หรอื 25 เมตร) แนะน าตั้งให้มากว่า ค่า Height ในโปรแกรม   

แนะน า ตั้งให้เท่าขนาดความยาวป้าย หรือ ช้ินงานที่จะตดั และ วสัดุหรือสตกิเกอร์ ที่ใช้ตดัต้องมีความยาว
มากกว่า ความยาวป้าย หรือ ช้ินงานที่จะตัด  ตวัอย่าง เช่น ค่า Height = 505 mm , ค่า width ตั้งเป็น 600 mm 
 ตามควมยาวป้าย หรือ ช้ินงานตดั  และ น าไปตั้ง เป็น ค่าความยาว X ใน Driver Printer  Jaguar 

 

 ส่วน กรณ ีกดเลือก เช็ค วสัดุ หรือ สตกิเกอร์ เป็นแผ่น -  เลือกกดเช็คเป็น Single  
จากหน้าจอ LCD ค่า L คือ ค่าความยาว = X ความยาวใน Driver Printer Jaguar = Width ใน CorelDRAW ,  Illustrator 
จากหน้าจอ LCD ค่า W คือ ความกว้าง = Y ความกว้างใน Driver Printer Jaguar = Height  ใน CorelDRAW , Illustrator 

ตั้งค่า OFFSET  ใบมีดที่เหมาะสม ทีแ่ผงควบคุมหรือ แผงคย์ีบอร์ด ที ่เครือ่งตดัฯ จากัวร ์

 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 

เม่ือตดังานเสร็จแล้ว 
หลงัจากท่ีตดังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนวสัดุใหม่คุณสามารถท่ีจะใชค้ทัเตอร์ท าการตดังานออกมาก่อนได ้ 
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ใบมีดเคร่ืองตัดสตกิเกอร์ ยีห้่อ จซีีซ ( GCC ) รุ่น JAGUAR V (J5-61LX) ที่ใช้ทั่วไป จะมอียู่ 4 แบบ คือ 
1. ใบมีดตัดงานสะท้อนแสง  ออฟเซ็ต 0.25 (ส่วนปลายใบมดีขนาด ใหญ่สุด) 
2. ใบมีดตัดงานทั่วไป  ออฟเซ็ต 0.25 (ส่วนปลายใบมดีขนาด กลาง) 
3. ใบมีดตัดงานตัวเลก็ หรือ ตัดลายไทย  ออฟเซ็ต 0.175  (ส่วนปลายใบมดีขนาด เลก็สุด) 
4. ใบมีดตัดพเิศห หรือ ใบมดีตัดกระดาหแขง็ (เช่น กระดาศเทา-ขาว (หน้ากระดาหสีขาว หลงัสีเทา) สามารถตัดได้หนาสูงสุด 0.8 mm 

หมายเหตุ : ใบมดีตดัทุกแบบ สามารถตัดสติกเกอร์ พวีซีี ธรรดาได้ ซ่ึงถ้าต้องการผลการตัดดทีีสุ่ด ควรเลือกให้เหมาะสมกบัสติกเกอร์ที่ใช้ตัด, 
                   แบบของตัวอกัหร,แบบของไฟล์งานหรือลายเส้น ซ่ึงผลการตัดทีไ่ด้จะแตกต่างกนัออกไป 
 

ข้อก าหนด งานตัด หรือ เส้นตัด (ทีจ่ะส่งไปตัดที ่เคร่ืองตัดฯ จากวัร์) มขีั้นตอน ดงันี ้

(ศึกหา โปรแกรมสร้างงาน เพิม่เติมได้จาก Youtube หรือ หนังสือโปรแกรม CorelDraw หรือ Illustrator   
1. สร้างไฟลง์านในโปรแกรม CorelDraw หรือ Illustrator สร้างช้ินงานข้ึนมา หรือ น าช้ินงานท่ีสร้างเสร็จ เขา้สู่

โปรแกรม CorelDraw  หรือ  Illustrator 
2.  สร้างเสน้ตดั หรือ เสน้รอบรูป หรือ เสน้ขอบตวัอกัษร ท่ีตอ้งการจะตดั โดยมีขนาดความหนา(กวา้ง) ของเส้น  

 ใน CorelDraw คลกิเลือกช้ินงานทีจ่ะตัด ปรับขนาดเส้น  Width  =  0.001 mm (ศูนย์ จุด ศูนย์ศูนย์หน่ึง มลิลเิมตร) 
2.1 ใน Illustrator ม ี2 ขั้นตอน คือ (ใช้กบั Illustrator เวอร์ช่ัน CS4 , CS5 , CS6 , CS CC) 

2.1.1ใน Illustrator คลกิเลือกช้ินงานทีจ่ะตัด และใช้ค าส่ัง TypeCreate Outlines ก่อน 
2.1.2 ใน Illustrator ปรับขนาดเส้น   STORKE = 0.001 pt ( ศูนย์ จุด ศูนย์ศูนย์หน่ึง  พที ี) 

3. ส่ังตัดช้ินงาน โดยการสัง่พิมพไ์ฟลง์านท่ีสร้างเสร็จ (ค าสัง่ Printในโปรแกรม) คลา้ยการสัง่พิมพข์องพรินเตอร์ ทัว่ไป 
โดยเลือกพรินเตอร์ เป็น Jaguar V-61LX จะเขา้สู่หนา้ต่าง Print ของโปรแกรมสร้างงาน CorelDraw, Illustrator 
เพื่อใหส้ามารถปรับเล่ือน ต าแหน่งในการตดัได ้ในหนา้ต่าง Print Preview ของโปรแกรมสร้างงาน CorelDraw , 

Illustrator  
4. สัง่สัง่ตดั ดว้ยค าสัง่ Printในโปรแกรม เคร่ืองตดักจ็ะท าการตดั ช้ินงาน ตามลายเสน้ตดั ท่ีสร้างอยา่งถูกตอ้ง 

     

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

  ที่Color conversions performed by: JAGUAR V (J5-61LX) (คลกิเปลีย่นเป็นรุ่นนี)้ แล้วกดปุ่ม Apply  
  (ท าคร้ังเดียว) แลว้ กดค าสัง่ Print ในโปรแกรม 
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การตดิตั้งโปรแกรม เกรดคตั 3 (Great Cut 3) ส่ังตัดทั่วไปและส่ังตัดไดคทั-(Die Cut) ของ จากวัร์ 5 (J5-61LX)   

 โปรแกรม เกรดคตั 3 (Great Cut 3) เป็นโปรแกรม ส่ังตัด ไม่สามารถ สร้างงานเองได้  
จะรับไฟล์ งาน หรือ  ช้ินงาน ที่ส่งจากโปรแกรม สร้างงาน เช่น CorelDraw , Illustrator ฯลฯ 

1. ตดิตั้งโปรแกรม สร้างงาน เช่น CorelDraw  หรือ  Illustrator ก่อน ถ้ายงัไม่ได้ตดิตั้งลงในคอมฯ 
และให้ ปิดโปรแกรมสร้างงาน CorelDraw หรือ Illustrator ก่อน ตดิตั้งโปรแกรมส่ังตัด Great Cut 3 
 
2. ติดตั้งโปรแกรม เกรดคตั 3 จากแผน่ DVDไดรเวอร์ GCC  

 การตดิตั้งโปรแกรม เกรดคตั สามารถดูตวัอยา่ง จากการติดตั้งโปรแกรม เกรดคตั2 ไดท่ี้ ล้ิงคย์ทููป ขา้งล่างน้ี      
https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc คลกิทีล่ิง้ค์ แล้วเล่ือนไปดู เร่ิมนาททีี ่41 
หมายเหตุ: ในวดีโีอ ยูทูป จะเป็น รหัสของโปรแกรม เกรดคตั 2 เวอร์ช่ันก่อนหน้า 
                  ให้ใช้ รหัสลงทะเบียน ตาม รุ่นของโปรแกรม คือ เกรดคตั 3 ด้านล่างนี ้  
 
 

 
 
 
 

 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Great Cut 3 จากแผน่ ไดร์เวอร์ GCC ได้  
สามารถ ดูวธีิการดาวโหลดเพื่อติดตั้ง โปแกรมเกรดคตั 3 และ ระหสัลงทะเบียนโปรแกรม จากล้ิงค ์ดา้นล่างน้ี 

                   http://www.techno.co.th/album/support/pdf/Great%20Cut%203_Link%20Down%20-%20Code%20Register.pdf คลิกท่ีล้ิงค ์  
 

2.1 ตั้งค่ารุ่นเคร่ืองตดัเป็น GCC Jaguar V LX 61 และตั้งค่าพอร์ท การเช่ือมต่อ ตามสาย ท่ีเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์  
หรือ จากสายท่ีตอ้งการจะสัง่ตดั ซ่ึง เคร่ืองตดัสติกเกอร์ จีซีซี รุ่น จากวัร์ 5 ( J5-61LX ) สามารถ สัง่ตดัทัว่ไปและ
ไดคตัไดจ้ากสายเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ได ้3 แบบ คือ RS-232 CABLE(ซีเรียล-Serial) , USB  ,  และ  
สายแบบ UTP (สาย แลน)  *สาย UTP (สาย แลน) ท่ีใชคื้อ แบบ UTP CAT5   
 

  
 รูปตวัอยา่ง สายแบบ UTP CAT5  (สายแลน) 

ระหัส ลงทะเบียนโปรแกรม เกรดคตั 3 - Great Cut 3 

ในช่อง Company / Name:  Technology store Co.,Ltd. 
                      ในช่อง eMail:   pantipplaza@techno.co.th 
ในช่อง Code:  GC16P-AK8C-LDLM-GB4U-6C82-XRTZ 

https://www.youtube.com/watch?v=yCchxfT0nuc
http://www.techno.co.th/album/support/pdf/Great%20Cut%203_Link%20Down%20-%20Code%20Register.pdf
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2.2 ตั้งค่าโหมดส่ังตดั การสัง่ตดัทัว่ไปตั้งเป็น Cut ถา้ไดคตั ตั้งเป็น Cut with AAS แลว้ กดปุ่ม Apply หรือ OKในเกรดคทั 
 ถ้าท าตั้งค่า 2 ขั้นตอนครบแล้ว ก็เริ่มสร้างงาน หรือ ไฟล์งานได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ ท าเฉพาะ ครั้งแรก 

หรือ ครั้งเดียวที่ติดตั้งโปรแกรมสั่งตัด เกรดคัต 3 ใหม่ หรือ ลงโปรแกรมเกรดคัต 3 ซ้ า-ทับโปรแกรม 

เกรดคัต เดิมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์  ยกเว้นการสลับโหมดระหว่าง ตัดทั่วไป และ ตัดไดคัท (Die Cut) 
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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 

                 งานตัดกระดาษแขง็  

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 

 
ใบมีดเคร่ืองตัดสตกิเกอร์ ยีห้่อ จซีีซ - GCC ที่ใช้ทั่วไป จะมอียู่ 4 แบบหลกัๆ คือ 

1. ใบมดีตัดงานสะท้อนแสง  ออฟเซ็ต OFF SET 0.250 mm (ส่วนปลายใบมดีขนาด ใหญ่สุด) 
2. ใบมีดตัดงานทั่วไป  ออฟเซ็ต  OFF SET 0.250 mm (ส่วนปลายใบมดีขนาด กลาง) 
3. ใบมีดตัดงานตัวเลก็ หรือ ตัดลายไทย  ออฟเซ็ต  OFF SET 0.175 mm (ส่วนปลายใบมดีขนาด เลก็สุด)      
4.  ใบตัดกระดาห ออฟเซ็ต OFF SET 0.5 mm (ใบตัดพเิศห ) 

หมายเหตุ : ใบมดีตดัทุกแบบ สามารถตัดสติกเกอร์ พวีซีี ธรรดาได้ ซ่ึงถ้าต้องการผลการตัดดทีีสุ่ด ควรเลือกให้เหมาะสมกบัสติกเกอร์ที่ใช้ตัด, 
 แบบของตัวอกัหร,แบบของไฟล์งานหรือลายเส้น ซ่ึงผลการตัดที่ได้จะแตกต่างกนัออกไป 
 

สเปคและระหัสนี ้ส าหรบั 

ท่ีจับใบมีด จีซีซี รุ่นสีทอง 

และ สีเงิน (รุ่นเก่ า) 

 
 

สเปค แบบต่างๆของใบมดีตัดสติกเกอร์ จีซีซี 
Blade Specification  

GCC 
 


