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Introducere

Notă importantă

 Conţinutul acestui document şi specificaţiile acestui produs sunt supuse modificărilor fără notificare.

 Brother îşi rezervă dreptul de a efectua modificări, fără notificare prealabilă, ale specificaţiilor şi 
materialelor conţinute în acest document şi nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune 
(inclusiv rezultate pe cale de consecinţă) cauzate de încrederea în materialele prezentate, inclusiv, dar 
fără a se limita la, erorile tipografice şi alte erori aferente publicaţiilor.

 Imaginile de pe ecran din acest document pot fi diferite în funcţie de sistemul de operare al computerului 
dvs., modelul produsului şi versiunea de software.

 Înainte de a utiliza imprimanta de etichete, asiguraţi-vă că aţi citit toate documentele incluse cu imprimanta 
pentru informaţii privind siguranţa şi funcţionarea corectă.

 Imprimanta prezentată în ilustraţii poate fi diferită faţă de imprimanta dvs.

 Consumabilele disponibile pot varia în funcţie de ţară.

Manuale disponibile

Vizitaţi Brother Solutions Center la support.brother.com şi faceţi clic pe Manuale în pagina modelului dvs. 
pentru a descărca cele mai recente manuale.

1 Manual imprimat în cutie.
2 Manual PDF pe site-ul web Brother Solutions Center.

Ghid de siguranţa produsului 1 Acest ghid vă oferă informaţii privind siguranţa; citiţi-l înainte de 
utilizarea imprimantei.

Ghid de instalare şi configurare rapidă 1 Acest ghid vă oferă informaţii de bază privind utilizarea imprimantei, 
alături de sfaturi de depanare.

Manual de utilizare 2 Acest manual vă oferă informaţii suplimentare despre setările şi 
operaţiunile imprimantei, sfaturi privind depanarea şi instrucţiuni de 
întreţinere.

http://support.brother.com/
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Simboluri utilizate în acest manual

Următoarele simboluri sunt folosite în acest manual:

Indică o situaţie potenţial periculoasă care, în situaţia în care produsul este 
manipulat fără respectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor, ar putea cauza moartea 
sau răniri grave.

Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza răniri 
minore sau moderate.

IMPORTANT Indică informaţii sau instrucţiuni care trebuie urmate. Ignorarea acestora poate 
cauza defecţiuni sau operaţiuni eşuate.

Notă Indică note care furnizează informaţii sau instrucţiuni ce vă pot ajuta să înţelegeţi 
mai bine şi să utilizaţi mai eficient produsul.

AVERTIZARE

ATENŢIE
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Măsuri generale de precauţie
Rolă DK (Etichetă DK şi Bandă DK)

 Utilizaţi numai accesorii şi consumabile Brother originale (cu marcajele , ). NU UTILIZAŢI 
accesorii sau consumabile neautorizate.

 Dacă eticheta este aplicată pe o suprafaţă udă, murdară sau uleioasă, ea se poate dezlipi uşor. Înainte 
de a aplica eticheta, curăţaţi suprafaţa pe care va fi aplicată eticheta.

 Rolele DK folosesc hârtie termică sau film termic ce se poate decolora sau dezlipi de pe suprafeţe în 
cazul expunerii la raze ultraviolete, vânt sau ploaie.

 NU expuneţi rolele DK la lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau praf. 
Depozitaţi-le într-un loc răcoros şi întunecat. Utilizaţi rolele DK imediat după deschiderea ambalajului.

 Zgârierea suprafeţei imprimate a etichetei cu unghiile sau cu obiecte metalice sau atingerea suprafeţei 
imprimate cu mâinile umezite cu apă sau transpiraţie pot cauza decolorarea sau modificarea culorii.

 NU aplicaţi etichetele pe persoane, animale sau plante. De asemenea, nu aplicaţi niciodată etichetele 
pe proprietăţi publice sau private fără permisiune.

 Întrucât capătul rolei DK este proiectat pentru a nu adera la bobina etichetei, e posibil ca ultima etichetă 
să nu fie tăiată corespunzător. În acest caz, eliminaţi etichetele rămase, introduceţi o nouă rolă DK şi 
reimprimaţi ultima etichetă.

Notă: Pentru a ţine cont de aceasta, numărul de etichete DK incluse pe fiecare rolă DK poate fi mai mare 
decât cel indicat pe ambalaj.

 Dacă o etichetă este dezlipită după ce a fost aplicată pe o suprafaţă, o parte a etichetei poate rămâne lipită.

 Înainte de a utiliza etichete CD/DVD, asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile din manualul de instrucţiuni al 
CD/DVD player-ului dvs. privind aplicarea etichetelor CD/DVD.

 NU utilizaţi etichetele pentru CD/DVD într-o fantă de încărcare a player-ului CD/DVD.

 NU dezlipiţi eticheta CD/DVD după ce aceasta este aplicată pe CD/DVD, e posibil ca un strat subţire să 
se dezlipească, provocând deteriorarea discului.

 NU aplicaţi etichete CD/DVD pe discuri CD/DVD proiectate pentru utilizare cu imprimante cu jet de 
cerneală. Etichetele se dezlipesc uşor de pe aceste discuri, iar utilizarea discurilor cu etichete care se 
dezlipesc poate genera pierderea sau deteriorarea datelor.

 La aplicarea etichetelor CD/DVD, folosiţi aplicatorul inclus cu rolele de etichete CD/DVD. În caz contrar, 
CD/DVD player-ul se poate deteriora.

 Utilizatorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aplicarea etichetelor CD/DVD. Brother nu acceptă 
responsabilitatea pentru pierderi sau deteriorări ale datelor cauzate de utilizarea neadecvată 
a etichetelor CD/DVD.

 Aveţi grijă să nu scăpaţi rola DK din mână.

 Rolele DK folosesc hârtie termică şi film termic. Eticheta şi caracterele imprimate se şterg la lumina 
soarelui şi la căldură.
NU folosiţi rolele DK pentru uz exterior care necesită durabilitate.

 În funcţie de zonă, material şi condiţiile de mediu, eticheta se poate dezlipi sau nu mai poate fi dezlipită 
sau culoarea ei se poate modifica sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, 
verificaţi condiţiile de mediu şi materialul. Testaţi eticheta prin aplicarea unei mici părţi a acesteia pe 
o zonă discretă a suprafeţei ţintă.

 Dacă rezultatele imprimării nu corespund aşteptărilor, utilizaţi opţiunile de reglare din driverul 
imprimantei sau din Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).
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Descrierea părţilor componente 1
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1 LED de stare
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4 Butonul cutter-ului

5 Butonul Editor Lite

6 LED Editor Lite

7 Capacul compartimentului rolei DK

8 Fantă de ieşire a etichetei
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1
Spate 1

1 Port USB

2 Port gazdă USB

3 Port de alimentare c.a.

1

3
2
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1
Conectarea cablului de alimentare 1

Conectaţi cablul de alimentare c.a. la imprimantă. Apoi, conectaţi cablul de alimentare c.a. într-o priză 
electrică împământată.

IMPORTANT

Nu utilizaţi imprimanta în zone în care tensiunile de alimentare diferă faţă de tensiunea specifică 
a imprimantei. Pentru detalii privind tensiunea adecvată, consultaţi Specificaţiile produsului la pagina 113.
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1
Încărcarea rolei DK 1

a Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită.

b Trageţi manetele de eliberare din ambele părţi ale imprimantei pentru a deschide capacul 
compartimentului rolei DK. 
Ţineţi imprimanta de partea din faţă a acesteia şi ridicaţi ferm capacul compartimentului rolei DK pentru 
a-l deschide.

IMPORTANT

Înainte de a utiliza imprimanta, îndepărtaţi foaia de protecţie (1) de pe fanta de ieşire a etichetei.

1



Configurarea imprimantei de etichete 

6

1
c Aşezaţi rola DK în ghidajul bobinei rolei (1).

• Asiguraţi-vă că braţul bobinei rolei (2) este introdus ferm în ghidajul bobinei rolei.
• Asiguraţi-vă că Stabilizatorul (3) glisează în canelura imprimantei.

d Derulaţi rola DK prin imprimantă.
• Aliniaţi marginea rolei DK cu marginea verticală a fantei de ieşire a etichetei.
• Verificaţi dacă rola DK este derulată drept, astfel încât etichetele să nu fie îndoite.

• Împingeţi prima etichetă prin fanta de ieşire a etichetei până când capătul iese în afara fantei, conform 
ilustraţiei.

Notă
Dacă întâmpinaţi dificultăţi la introducerea primei etichete, puteţi realiza introducerea simplă prin 
introducerea părţii de sub senzor (1).

1

3
2

1
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1
e Închideţi capacul compartimentului rolei DK.

IMPORTANT

• Nu lăsaţi etichete imprimate în imprimantă. Aceasta cauzează blocarea etichetelor.

• Când nu utilizaţi imprimanta, scoateţi rolele DK din interiorul imprimantei şi închideţi capacul 
compartimentului rolei DK pentru a preveni acumularea de praf şi murdărie în imprimantă.
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1
Pornirea/oprirea alimentării 1

Pornire: Apăsaţi butonul de alimentare ( ) pentru a porni imprimanta. LED-ul de stare devine verde.

IMPORTANT

Apăsaţi butonul de încărcare ( ) pentru a alinia capătul rolei DK.

Oprire: Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare ( ) din nou pentru a opri imprimanta.

IMPORTANT

La oprirea imprimantei, nu deconectaţi cablul de alimentare c.a. decât atunci când LED-ul de stare 
se stinge.
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2

2
Instalarea driverelor de imprimantă şi a software-ului pe un 
computer 2

Pentru a imprima de pe computerul dvs. cu Windows® sau Mac, instalaţi driverul de imprimantă, P-touch 
Editor şi alte aplicaţii pe computer.

Software pentru Windows®: 
Driver de imprimantă, P-touch Editor, P-touch Update Software, şi Printer Setting Tool (Instrument de 
configurare a imprimantei)

Software pentru Mac: 
Driver de imprimantă, P-touch Editor, P-touch Update Software şi Printer Setting Tool (Instrument de 
configurare a imprimantei)

IMPORTANT

Când imprimaţi cu P-touch Editor, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul P-touch Editor Lite până când LED-ul 
verde Editor Lite se stinge.

a Vizitaţi site-ul nostru web (install.brother) şi descărcaţi programul de instalare pentru cele mai recente 
software-uri şi manuale.

b Faceţi dublu clic pe fişierul .exe descărcat (pentru Windows®) sau pe fişierul DMG (pentru Mac) şi urmaţi 
instrucţiunile pas cu pas pentru a începe instalarea.

c Închideţi fereastra de dialog la finalizarea instalării.

Conectarea imprimantei de etichete la un computer 2

Puteţi conecta imprimanta la un computer Windows sau Mac folosind un cablu USB.

a Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită înainte de a conecta cablul USB.

b Conectaţi cablul USB la portul USB din partea din spate a imprimantei şi apoi la computer.

c Porniţi imprimanta.

Imprimarea cu ajutorul unui computer 
(P-touch Editor) 2

http://install.brother
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2

Imprimarea de pe un computer 2

Aplicaţii disponibile 2

Pentru a utiliza eficient imprimanta, sunt disponibile o serie de aplicaţii şi funcţii.

Trebuie să instalaţi driverul de imprimantă pentru a utiliza aceste aplicaţii.

Vizitaţi site-ul nostru web (install.brother) şi descărcaţi programul de instalare pentru aplicaţii şi driver de 
imprimantă. 

Utilizare Windows Mac Funcţii

P-touch Editor r r
Creează şi imprimă etichete personalizate cu instrumentele 
de desenare integrate, creaţi text utilizând diverse fonturi şi 
stiluri, coduri de bare şi imagini grafice importate.

P-touch Transfer Manager r

Vă permite să transferaţi şabloane şi alte date pe imprimantă 
şi să salvaţi copii de rezervă ale datelor pe computer.

Această aplicaţie este instalată împreună cu P-touch Editor.

P-touch Library r

Gestionează şi imprimă şabloane P-touch Editor.

Puteţi folosi P-touch Library pentru a imprima şabloane.

Această aplicaţie este instalată împreună cu P-touch Editor.

P-touch Update Software r r Actualizează software-ul la cea mai recentă versiune.

Printer Setting Tool 
(Instrument de configurare 
a imprimantei)

r r Specifică setările imprimantei de pe un computer.

Funcţie Windows Mac Funcţii

Imprimare şi decupare r

Această imprimantă poate imprima unul sau mai multe 
coduri de bare dintr-un fişier .pdf de dimensiunea A4/Letter. 
Va identifica automat codurile de bare şi le va decupa şi 
imprima în mod individual.

Imprimarea distribuită r

La imprimarea unui număr mare de etichete, imprimarea 
poate fi distribuită între mai multe imprimante.

Dat fiind faptul că imprimarea este efectuată concomitent, 
timpul total pentru imprimare poate fi redus.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Imprimarea distribuită 

(numai pentru Windows®) la pagina 55.

http://install.brother
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2

Crearea etichetelor de la computerul dumneavoastră 2

Există diferite metode de imprimare cu această imprimantă.

Mai jos este descrisă procedura pentru imprimare de pe un computer utilizând P-touch Editor.

a Porniţi P-touch Editor şi apoi deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.

b Creaţi un design pentru etichetă.

c Verificaţi opţiunile de tăiere.

d Selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare) sau făcând clic pe pictograma Print (Imprimare).

Opţiuni de tăiere 2

Opţiunile de tăiere vă permit să specificaţi modul de alimentare şi de tăiere la imprimarea etichetelor. Utilizaţi 
driverul de imprimantă pentru a selecta opţiunea de tăiere atunci când imprimaţi de pe computer.

Tabelul opţiunilor de tăiere a etichetelor

Tăiere automată Tăiere la final Imagine

Nu Da

Nu Nu

Da Da sau Nu

ABCABC

ABCABC

ABC
ABC
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2

Lipirea etichetelor 2

a Dezlipiţi eticheta de pe hârtia suport.

b Aşezaţi eticheta şi apoi apăsaţi cu fermitate trecând degetul de sus până jos, pentru a lipi eticheta.

Notă
Lipirea etichetelor poate fi dificilă pe suprafeţe ude, murdare sau neuniforme. Etichetele se pot dezlipi uşor 
de pe aceste suprafeţe.
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3

3

P-touch Editor Lite 3

P-touch Editor Lite este o aplicaţie software de creare a etichetelor pentru computere. Cu P-touch Editor Lite, 
nu este nevoie să instalaţi nicio aplicaţie şi niciun driver de imprimantă. Pur şi simplu conectaţi un cablu USB 
la imprimanta de etichete.

Această aplicaţie vă permite să creaţi şi să imprimaţi etichete simple cu texte, cadre şi imagini.

a Porniţi imprimanta, apoi ţineţi apăsat butonul P-touch Editor Lite până când LED-ul verde P-touch Editor 
Lite se aprinde.

1 LED Editor Lite

2 Butonul Editor Lite

Notă
Software-ul P-touch Editor Lite este setat ca fiind dezactivat în mod implicit.

b Conectaţi cablul USB la computer.

Notă
În cazul în care conectaţi imprimanta printr-un cablu USB, e posibil ca acesta să nu fie detectat corect. 
Dacă se întâmplă acest lucru, deconectaţi cablul USB, asiguraţi-vă că imprimanta este pornită, apoi 
reconectaţi cablul USB.

Imprimarea utilizând P-touch Editor Lite 
(numai pentru Windows®) 3

12
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c După conectarea cablului USB, pe monitorul computerului dvs. apare o fereastră de dialog. 
(Ecranele următoare pot fi diferite în funcţie de sistemul de operare, însă procedurile de operare sunt 
aceleaşi.)

Notă
• Dacă nu vedeţi fereastra de dialog, este posibil ca aceasta să fie ascunsă în spatele unei ferestre de 

program software deschise. Minimizaţi toate ferestrele pentru a vedea fereastra de dialog.

• La prima conectare la computer a imprimantei, pornirea P-touch Editor Lite va dura mai mult decât de 
obicei. Dacă software-ul nu porneşte automat atunci când conectaţi imprimanta, lansaţi-l din Computerul 
meu. Porniţi P-touch Editor Lite făcând dublu clic pe PTLITE10.EXE.

Faceţi clic pe Deschidere folder pentru vizualizarea fişierelor.

Faceţi dublu clic pe PtLite10.
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d Se lansează P-touch Editor Lite.

IMPORTANT

Nu opriţi şi nu deconectaţi imprimanta în timp ce folosiţi P-touch Editor Lite.

Notă
Software-ul P-touch Editor Lite nu este disponibil pentru Mac.
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4

Instalarea aplicaţiilor pentru utilizarea cu dispozitive mobile 4

Puteţi utiliza imprimanta de etichete fie ca imprimantă independentă, fie conectată la un dispozitiv mobil. 
Pentru a crea şi imprima etichete direct de la dispozitivul mobil, instalaţi aplicaţiile mobile Brother şi apoi 

conectaţi imprimanta la dispozitivul mobil, cu ajutorul cablului USB On-the-Go 1.
1 Comercializat separat

Aplicaţii disponibile 4

Descărcaţi gratuit aceste aplicaţii Brother din Google Play:

Imprimarea folosind un dispozitiv mobil 4

Utilizare Funcţii

Brother iPrint&Label
Această aplicaţie vă permite să creaţi şi să imprimaţi etichete din şabloane 
folosind un dispozitiv mobil.

Mobile Transfer Express

Această aplicaţie vă permite să utilizaţi un dispozitiv mobil pentru a descărca 
baze de date şi date de etichete (create pe un computer utilizând P-touch 
Editor şi salvate într-un serviciu de stocare în cloud), iar apoi să le trimiteţi la 
imprimantă.
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Imprimarea etichetelor de pe un dispozitiv mobil 4

a Porniţi aplicaţia de imprimare mobilă de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Notă
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la dispozitivul dvs. mobil printr-un cablu USB On-the-Go.

b Selectaţi un şablon sau un design pentru etichetă.

Notă
Puteţi, de asemenea, selecta o etichetă sau o imagine creată anterior şi o puteţi imprima.

c Atingeţi opţiunea Imprimare în meniul aplicaţiei.

Opţiuni de tăiere 4

Consultaţi Opţiuni de tăiere la pagina 11.

Utilizarea unui dispozitiv mobil pentru a imprima şabloane create pe un 
computer 4

Puteţi utiliza P-touch Transfer Manager pentru a salva datele şablonului care a fost creat utilizând P-touch 
Editor, în format .pdz. Apoi, puteţi utiliza Mobile Transfer Express pentru a trimite fişierul salvat de pe 
dispozitivul dvs. mobil pe imprimantă şi a imprima fişierul.

a Salvaţi datele şablonului în format .pdz utilizând P-touch Transfer Manager.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Crearea unor fişiere pachet de transfer la pagina 79.

b Utilizaţi una dintre următoarele metode pentru a folosi un fişier .pdz cu dispozitivul dvs. mobil.

 Salvaţi fişierul utilizând un serviciu de stocare în cloud, iar apoi utilizaţi funcţia de partajare 
a sistemului de operare al dispozitivului mobil pentru a partaja fişierul.

 Trimiteţi fişierul ca ataşament la e-mail de pe computer pe dispozitivul mobil, iar apoi salvaţi fişierul 
pe dispozitivul mobil.

c Conectaţi imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, iar apoi lansaţi Mobile Transfer Express.
Se afişează datele şablonului.

d Selectaţi şablonul pe care doriţi să-l imprimaţi şi apoi transferaţi şablonul pe imprimantă.

Notă
Pentru a descărca un fişier de pe un serviciu de stocare în cloud pe dispozitivul dvs. mobil, trebuie să 
conectaţi dispozitivul dvs. mobil utilizând modul infrastructură.

e Utilizaţi scanerul de coduri de bare pentru a selecta şablonul pe care doriţi să-l imprimaţi de pe fişierul 
transferat şi a-l imprima.
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Lipirea etichetelor 4

a Dezlipiţi eticheta de pe hârtia suport.

b Aşezaţi eticheta şi apoi apăsaţi cu fermitate trecând degetul de sus până jos, pentru a lipi eticheta.

Notă
Lipirea etichetelor poate fi dificilă pe suprafeţe ude, murdare sau neuniforme. Etichetele se pot dezlipi uşor 
de pe aceste suprafeţe.
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5

Printer Setting Tool (numai pentru Windows®) 5

Utilizaţi Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) pentru a specifica setările de 
comunicare ale imprimantei şi setările P-touch Template de pe un computer cu Windowss®.

Notă
Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) este instalat automat când utilizaţi 
programul de instalare iniţial pentru a instala driverul de imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Instalarea driverelor de imprimantă şi a software-ului pe un computer la pagina 9.

IMPORTANT

Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) este disponibil numai cu imprimante Brother 
compatibile.

Înainte de a utiliza Printer Setting Tool 5

 Verificaţi conectarea cablului de alimentare c.a. la imprimantă şi la o priză electrică.

 Asiguraţi-vă că driverul de imprimantă a fost instalat corect şi că puteţi imprima.

 Conectaţi imprimanta la un computer cu un cablu USB.

Modificarea setărilor imprimantei de 
etichete 5
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Utilizarea Printer Setting Tool pentru Windows®
5

a Conectaţi imprimanta pe care doriţi să o configuraţi la computer.

b Lansaţi Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).

 Pentru Windows® 7:

Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool 
(Instrument de configurare a imprimantei).

 Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Din ecranul Aplicaţii, faceţi clic pe Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei). 

 Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > Brother > Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei). 

Apare fereastra principală.

1 Printer (Imprimantă)
Afişează imprimantele conectate.

2 Device Settings (Setările dispozitivului)
Specifică setările dispozitivului. De exemplu, setările de alimentare.

3 P-touch Template Settings (Setări P-touch Template)
Specifică setările pentru P-touch Template.
Pentru mai multe informaţii despre P-touch Template, descărcaţi „P-touch Template Manual” 
(Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de comandă pentru 
raster) (numai în engleză) din Brother Solutions Center de la support.brother.com/manuals 

4 Exit (Ieşire)
Închide fereastra.

1

2

3

4

http://support.brother.com/manuals
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c Verificaţi dacă imprimanta pe care doriţi să o configuraţi apare lângă Printer (Imprimantă). Dacă apare 
o imprimantă diferită, selectaţi imprimanta dorită din lista derulantă.

d Selectaţi setarea pe care doriţi să o modificaţi, iar apoi specificaţi sau modificaţi setările din fereastra de 
dialog.
Pentru mai multe informaţii cu privire la ferestrele de dialog pentru setări, consultaţi Setările dispozitivului 

pentru Windows® la pagina 22 sau Setări P-touch Template pentru Windows® la pagina 27.

e Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a aplica setările imprimantei.

f Faceţi clic pe Exit (Ieşire) în fereastra principală pentru a finaliza specificarea setărilor.

IMPORTANT

Utilizaţi Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) pentru a configura imprimanta 
numai atunci când imprimanta este inactivă. Imprimanta poate funcţiona necorespunzător dacă încercaţi 
să o configuraţi în timp ce prelucrează sau imprimă o comandă.
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Setările dispozitivului pentru Windows®
5

Utilizaţi Device Settings (Setări dispozitiv) în Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) 
pentru a specifica sau modifica setările imprimantei şi a computerului cu un cablu USB. Nu numai că puteţi 
modifica setările dispozitivului pentru o imprimantă, ci puteţi, de asemenea, aplica uşor aceleaşi setări mai 
multor imprimante.

La imprimarea de pe aplicaţia computerului, pot fi specificate diferite setări de imprimare de pe driverul de 
imprimantă; cu toate acestea, utilizând Device Settings (Setări dispozitiv) din Printer Setting Tool 
(Instrument de configurare a imprimantei), pot fi specificate mai multe setări avansate.

Atunci când deschideţi Device Settings (Setări dispozitiv), setările curente ale imprimantei sunt recuperate 
şi afişate. Dacă setările curente nu pot fi recuperate, sunt afişate setările anterioare. Dacă setările curente 
nu pot fi recuperate şi cele anterioare nu au fost specificate, se afişează setările din fabrică ale acestui aparat.

Fereastra de dialog pentru setări 5

1 Bară de meniuri
Comenzile sunt împărţite pe categorii în fiecare meniu (File (Fişier), Maintenance (Întreţinere) şi About 
(Despre)) după funcţii.

2 Printer (Imprimantă)
Specifică imprimanta pe care doriţi să o configuraţi.

1
2
3

4

5

6

7

8
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3 File pentru setări
Conţin setări care pot fi specificate sau modificate.

Notă

Dacă  apare în filă, setările din acea filă nu pot fi modificate. În plus, setările din filă nu vor fi aplicate 

imprimantei chiar dacă faceţi clic pe Apply (Aplicare). Setările din filă nu vor fi salvate sau exportate nici 
atunci când utilizaţi comanda Save in Command File (Salvare în fişier de comandă) sau Export 
(Exportare).

4 Current Settings (Setări curente)
Recuperează setările de la imprimanta conectată curent şi le afişează în fereastra de dialog. De 

asemenea, setările vor fi recuperate pentru parametrii din file cu .

5 Disable these settings (Dezactivarea acestor setări)

Când este bifată această casetă,  apare în filă, iar setările nu mai pot fi specificate sau schimbate.

Setările dintr-o filă unde apare  nu vor fi aplicate imprimantei chiar dacă faceţi clic pe Apply (Aplicare). 

În plus, setările din filă nu vor fi salvate sau exportate nici atunci când utilizaţi comanda Save in Command 
File (Salvare în fişier de comandă) sau Export (Exportare).

6 Parametri
Afişează setările curente.

7 Exit (Ieşire)
Iese din Device Settings (Setări dispozitiv) şi revine la fereastra principală a Printer Setting Tool 
(Instrument de configurare a imprimantei).

8 Apply (Aplicare)
Aplică setările imprimantei.
Pentru a salva setările specificate într-un fişier de comandă, selectaţi Save in Command File (Salvare în 
fişier de comandă) din lista derulantă.
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Bară de meniuri 5

Opţiunile de meniu File (Fişier)

• Apply Settings to the Printer (Aplicarea setărilor la imprimantă)

Aplică setările imprimantei.

• Check Setting (Verificare setare)

Afişează setările curente.

• Save Settings in Command File (Salvarea setărilor în fişier de comandă)

Salvează setările specificate într-un fişier de comandă.

• Import (Importare)

Importă un fişier exportat.

• Export (Exportare)

Salvează setările curente într-un fişier.

Opţiunile de meniu Maintenance (Întreţinere)

• Print Unit Settings... (Imprimarea setărilor unităţii...)

Imprimă un raport care conţine informaţii despre versiunea curentă de firmware şi setările dispozitivului.
De asemenea, puteţi imprima acest raport utilizând butonul cutter-ului ( ). Pentru mai multe informaţii, 
consultaţi Confirmarea setărilor imprimantei de etichete la pagina 50.

Notă
Atunci când imprimaţi acest raport, vă recomandăm să utilizaţi rola DK de 62 mm sau o rolă mai lată.

• Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)

Resetează toate setările la valorile din fabrică, inclusiv setările dispozitivului şi datele transferate.

• Reset only Device Settings (Resetează numai setările dispozitivului)

Resetează setările dispozitivului din fila Basic (De bază), Advanced (Avansat) şi Management 
(Administrare) la setările din fabrică.

• Delete Template and Database (Ştergerea şabloanelor şi a bazelor de date)

Şterge şabloanele şi bazele de date stocate în imprimantă.

• Option Settings (Setări pentru opţiuni)

Dacă este bifată caseta Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved 
at startup (Nu afişaţi un mesaj de eroare dacă setările curente nu pot fi recuperate la pornire), nu va fi 
afişat un mesaj data viitoare.
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Fila Basic (De bază) 5

• Auto Power On (Pornire automată)

Specifică dacă imprimanta porneşte automat când cablul de alimentare de c.a. este conectat la o priză 
electrică.

• Auto Power Off (Oprire automată)

Specifică perioada de timp care trece înainte ca imprimanta să se oprească automat atunci când 
e conectată la o priză electrică.

Fila Advanced (Avansat) 5

• Print Data after Printing (Date de imprimat după imprimare)

Specifică dacă datele de imprimat să fie sau să nu fie şterse după imprimare.

• Printer Information Report (Raportul de informaţii ale imprimantei)

Selectează informaţiile pe care doriţi să le includeţi în Raportul de informaţii ale imprimantei.

• Auto Cut (Tăiere automată)

Setaţi metoda de tăiere atunci când imprimaţi mai multe etichete.

• Serialize Mode (Mod serializare)

Specifică modul în care puteţi serializa (numărul) etichetelor imprimate.

Fila Management (Administrare) 5

IMPORTANT

Pentru a afişa această filă, trebuie să deţineţi privilegii de administrator pentru computer sau imprimantă.
Verificaţi dacă aveţi drepturi de administrator pentru imprimantă făcând clic pe Proprietăţi imprimantă şi 
apoi clic pe fila Securitate.

• Command Mode (Mod de comandă)

Selectează tipul modului de comandă.
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Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante de etichete 5

a După aplicarea setărilor la prima imprimantă, deconectaţi-o de la computer şi apoi conectaţi a doua 
imprimantă.

b Selectaţi imprimantă din lista derulantă Printer (Imprimantă).

c Faceţi clic pe Apply (Aplicare). Aceleaşi setări care au fost aplicate primei imprimante vor fi aplicate şi 
celei de-a doua imprimante.

d Repetaţi paşii a – c pentru toate imprimantele ale căror setări doriţi să le modificaţi.

Notă
Pentru a salva setările curente într-un fişier, faceţi clic pe File (Fişier) > Export (Exportare).

Aceleaşi setări pot fi aplicate unei alte imprimante făcând clic pe File (Fişier) > Import (Importare), iar apoi 
selectând fişierul de setări exportat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Setările dispozitivului pentru 

Windows® la pagina 22.
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Setări P-touch Template pentru Windows®
5

Modul şablon P-touch vă permite să introduceţi date în obiectele cu text şi coduri de bare dintr-un şablon 
descărcat folosind alte dispozitive conectate la imprimantă.

Reţineţi că opţiunile şi consumabilele disponibile pot varia în funcţie de ţară.

Pentru a specifica sau a modifica funcţiile şablonului P-touch, selectaţi Printer Setting Tool (Instrument de 
configurare a imprimantei) şi selectaţi P-touch Template Settings (Setări P-touch Template).

Notă
• Modul P-touch Template este compatibil şi cu alte dispozitive de intrare precum o scală, un aparat de 

testare, un controler sau un dispozitiv logic programabil.

• Pentru mai multe informaţii despre Setările P-touch Template, descărcaţi „P-touch Template Manual” 
(Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de comandă pentru raster) 
(numai în engleză) din Brother Solutions Center de la support.brother.com/manuals 

http://support.brother.com/manuals
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Fereastra de dialog pentru setări P-touch Template 5

1 Default Command Mode (Mod de comandă implicit)
Specifică modul P-touch Template ca mod implicit.
Pentru a schimba modul, consultaţi Fila Management (Administrare) la pagina 25.

2 Default Template Number (Număr de şablon implicit)
Specifică un număr de şablon implicit pe care imprimanta îl setează atunci când este pornită. Dacă nu 
doriţi să transferaţi un şablon în imprimantă, nu specificaţi un număr de şablon.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Delimitator de date pentru P-touch Template)
Afişează un simbol utilizat pentru a indica limitele dintre grupuri de date într-un fişier (maximum 20 de 
caractere).

4 Trigger for P-touch Template Printing (Declanşare pentru imprimarea şablonului P-touch)
Specifică o declanşare pentru începerea imprimării de la un număr de opţiuni.

• Command Character (Caracter comandă): Imprimarea începe atunci când este recepţionat caracterul 
de comandă specificat aici.

• Data Insertion into All the Objects (Introducerea datelor în toate obiectele): Imprimarea începe atunci 
când este recepţionat delimitatorul pentru ultimul obiect.

• Received Data Size (Mărime date primite): Imprimarea începe atunci când este recepţionat numărul de 
caractere specificat aici. Cu toate acestea, delimitatoarele nu sunt numărate în numărul de caractere.

1
2
3

5

15

13

4

6
7
8
9

11
12

14

10
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5 Character Code Table (Tabel cu coduri de caractere)
Selectează unul dintre seturile de coduri de caractere.

6 International Character Set (Set de caractere internaţionale)
Lista seturilor de caractere pentru anumite ţări.
Următoarele coduri variază în funcţie de ţara selectată:
23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh
Pentru a schimba caracterele, descărcaţi „P-touch Template Manual” (Manual privind şabloanele 
P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de comandă pentru raster) (numai în engleză) din 
pagina Manuale dedicată modelului dvs. din Brother Solutions Center, la adresa 
support.brother.com/manuals 

7 Command Prefix Character (Caracter prefix comandă)
Specifică codul caracterului de prefix, care identifică comenzile utilizate în modul P-touch Template.

8 Non-Printed Character (Caracter neimprimat)
Caracterele specificate aici nu sunt imprimate atunci când sunt primite datele (maximum 20 de caractere).

9 Available Return Code (Cod retur disponibil)
Codul de rând nou este utilizat la alimentarea datelor pentru a indica faptul că următoarele date trebuie 
mutate pe următorul rând într-un obiect text. Selectaţi unul din cele patru coduri de rând nou sau 
introduceţi codul de rând nou dorit (maximum 20 de caractere).

10 Replace FNC1 (Înlocuire FNC1)
Înlocuieşte codurile GS cu FNC1.

11 Number of Copies (Număr de copii)
Setează numărul de copii (maximum 99 de copii).

12 Opţiune de tăiere
Specifică dacă imprimanta trebuie să taie etichetele automat şi numărul de etichete de imprimat înainte 
de a fi tăiate (maximum 99 de etichete).

13 Set (Setare)
Aplică setările imprimantei.
Pentru a salva setările specificate într-un fişier de comandă pentru reutilizare ulterioară, selectaţi Save in 
Command File (Salvare în fişier de comandă) din lista derulantă.

14 Cancel (Anulare)
Anulează setările şi închide fereastra de dialog. Setările rămân neschimbate.

15 Default (Implicit)
Readuce toate valorile setărilor din fereastra de dialog Setări P-touch Template la valorile implicite.

http://support.brother.com/manuals
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Printer Setting Tool pentru Mac 5

Cu ajutorul Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei), puteţi specifica setările de 
comunicare ale imprimantei şi setările dispozitivului de pe un computer Mac. Nu numai că puteţi modifica 
setările dispozitivului pentru o imprimantă, ci puteţi, de asemenea, aplica uşor aceleaşi setări mai multor 
imprimante.

Notă
Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) este instalat automat când utilizaţi 
programul de instalare iniţial pentru a instala driverul de imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Instalarea driverelor de imprimantă şi a software-ului pe un computer la pagina 9.

IMPORTANT

Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) este disponibil numai cu imprimante Brother 
compatibile.

Înainte de a utiliza Printer Setting Tool 5

 Verificaţi conectarea cablului de alimentare c.a. la imprimantă şi la o priză electrică.

 Asiguraţi-vă că driverul de imprimantă a fost instalat corect şi că puteţi imprima.

 Conectaţi imprimanta la un computer cu un cablu USB.

Utilizarea Printer Setting Tool pentru Mac 5

a Conectaţi imprimanta pe care doriţi să o configuraţi la computer.

b Faceţi clic pe Macintosh HD > Aplicaţii > Brother > Printer Setting Tool (Instrument de configurare 
a imprimantei) > Printer Setting Tool.app.
Apare fereastra Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).

c Verificaţi dacă imprimanta pe care doriţi să o configuraţi apare lângă Printer (Imprimantă). Dacă apare 
o imprimantă diferită, selectaţi imprimanta dorită din lista de tip pop-up.

d Selectaţi oricare filă Setări, iar apoi specificaţi sau modificaţi setările dorite.

e Faceţi clic pe Apply Settings to the Printer (Aplicarea setărilor la imprimantă) pentru a aplica setările 
la imprimantă.

f Faceţi clic pe Exit (Ieşire).

IMPORTANT

Utilizaţi Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) pentru a configura imprimanta 
numai atunci când imprimanta este inactivă. Imprimanta poate funcţiona necorespunzător dacă încercaţi 
să o configuraţi în timp ce prelucrează sau imprimă o comandă.
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Fereastra de dialog pentru setări 5

1 Printer (Imprimantă)
Afişează imprimantele conectate.

2 Import (Importare)
Importă setări dintr-un fişier.

3 Export (Exportare)
Salvează setările curente într-un fişier.

4 File pentru setări
Conţin setări pe care le puteţi specifica sau modifica.

5 Apply Settings to the Printer (Aplicarea setărilor la imprimantă)
Aplică setările imprimantei.

6 Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică)
Resetează toate setările la valorile din fabrică, inclusiv setările dispozitivului şi datele transferate.

7 Print Unit Settings (Imprimarea setărilor unităţii)
Imprimă un raport care conţine informaţii despre versiunea firmware şi setările dispozitivului.
De asemenea, puteţi imprima acest raport utilizând butonul cutter-ului ( ). Pentru mai multe informaţii, 
consultaţi Confirmarea setărilor imprimantei de etichete la pagina 50.

Notă
Atunci când imprimaţi acest raport, vă recomandăm să utilizaţi rola DK de 62 mm sau o rolă mai lată.

8 Current Settings (Setări curente)
Recuperează setările de la imprimanta conectată curent şi le afişează în fereastra de dialog.

9 Exit (Ieşire)
Închide Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).

1

2

3

4

6

5

7 8 9
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Fila Basic (De bază) 5

• Auto Power On (Pornire automată)

Specifică dacă imprimanta porneşte automat când cablul de alimentare de c.a. este conectat la o priză 
electrică.

• Auto Power Off (Oprire automată)

Specifică perioada de timp care trece înainte ca imprimanta să se oprească automat atunci când 
e conectată la o priză electrică.

Fila Advanced (Avansat) 5

• Print Data after Printing (Date de imprimat după imprimare)

Specifică dacă datele de imprimat să fie sau să nu fie şterse după imprimare.

• Printer Information Report (Raportul de informaţii ale imprimantei)

Selectează informaţiile pe care doriţi să le includeţi în Printer Information Report (Raportul de informaţii 
ale imprimantei).

• Cut Settings (Setări decupare)

Setaţi metoda de tăiere atunci când imprimaţi mai multe etichete.

• Serialize Mode (Mod serializare)

Specifică modul în care puteţi serializa (numărul) etichetelor imprimate.

Fila Management (Administrare) 5

• Command Mode (Mod de comandă)

Selectează tipul modului de comandă.
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Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante de etichete 5

a După aplicarea setărilor la prima imprimantă, deconectaţi imprimanta de la computer şi apoi conectaţi 
a doua imprimantă la computer.

b Selectaţi imprimantă din lista derulantă Printer (Imprimantă).

c Faceţi clic pe Apply Settings to the Printer (Aplicarea setărilor la imprimantă).
Aceleaşi setări care au fost aplicate primei imprimante vor fi aplicate şi celei de-a doua imprimante.

d Repetaţi paşii a – c pentru toate imprimantele ale căror setări doriţi să le modificaţi.

Notă
Pentru a salva setările curente într-un fişier, faceţi clic pe Export (Exportare).

Aceleaşi setări pot fi aplicate unei alte imprimante făcând clic pe Import (Importare), iar apoi selectând 
fişierul de setări exportat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Fereastra de dialog pentru setări 
la pagina 31.



Modificarea setărilor imprimantei de etichete 

34

5

Modificarea setărilor la imprimarea de pe un dispozitiv mobil 5

Dacă utilizaţi un dispozitiv mobil, modificaţi setările utilizând aplicaţia înainte de imprimare. Setările care pot 
fi modificate variază în funcţie de aplicaţie.

Notă
Înainte de conectarea unui dispozitiv mobil, puteţi specifica setări detaliate conectând imprimanta la un 
computer şi utilizând Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei). Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi Modificarea setărilor imprimantei de etichete la pagina 19.
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6

Operaţiunile P-touch Template 6

Modul şablon P-touch vă permite să introduceţi date în obiectele cu text şi coduri de bare dintr-un şablon 
descărcat folosind alte dispozitive conectate la imprimanta de etichete.

Operaţiuni de bază 6

 Imprimarea standard a şabloanelor (consultaţi pagina 39)

Descărcaţi şabloane sau imagini utilizate frecvent şi scanaţi un cod de bare pentru a selecta elementul de 
imprimat.

 Imprimarea avansată a şabloanelor (consultaţi pagina 41)

Descărcaţi un şablon şi scanaţi un cod de bare pentru a imprima o copie sau a introduce datele scanate 
într-un şablon diferit.

 Imprimarea prin căutare în baza de date (consultaţi pagina 44)

Descărcaţi o bază de date legată de un şablon şi scanaţi un cod de bare pentru a găsi o înregistrare de 
introdus în şablon şi a-l imprima.

Funcţii avansate 6

 Imprimarea numerotată (număr serializat) (consultaţi pagina 47)

Incrementaţi automat un text imprimat sau coduri de bare în orice şablon descărcat.

Notă
• Modul P-touch Template este compatibil şi cu alte dispozitive de intrare precum o scală, un aparat de 

testare, un controler sau un dispozitiv logic programabil.

• Consultaţi „P-touch Template Manual” (Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” 
(Referinţă de comandă pentru raster) pentru mai multe informaţii. Puteţi descărca cele mai recente 
versiuni din Brother Solutions Center la support.brother.com/manuals 

Imprimarea etichetelor utilizând P-touch 
Template 6

http://support.brother.com/manuals
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Pregătirea 6

Înainte de a conecta scanerul de coduri de bare la imprimantă, specificaţi setările scanerului de coduri de 
bare utilizând setările P-touch Template (din Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei)).

Specificarea setărilor în instrumentul de configurare P-touch Template 6

a Conectaţi imprimanta şi computerul folosind un cablu USB, iar apoi porniţi imprimanta.

b Lansaţi Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).

 Pentru Windows® 7:

Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool 
(Instrument de configurare a imprimantei).

 Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Din ecranul Aplicaţii, faceţi clic pe Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).

 Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > Brother > Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei).

c Faceţi clic pe P-touch Template Settings (Setări P-touch Template).
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d Selectaţi setările adecvate şi faceţi apoi clic pe Set (Setare).

Notă
• În mod implicit, imprimarea începe când codul „^FF” este scanat de pe un cod de bare utilizând un scaner 

de coduri de bare. (Acest lucru poate fi modificat cu setările evidenţiate prin (A) în imaginea anterioară.) 
Dacă opţiunea Received Data Size (Mărimea datelor primite) este selectată cu setarea numărului de biţi, 
şablonul se va imprima automat după scanarea numărului de biţi specificat.

• Deoarece setarea modului de imprimare revine la modul raster de fiecare dată când imprimaţi de pe 
computer, trebuie să schimbaţi setarea la modul şablon din nou.

• Dacă opriţi imprimanta şi apoi o porniţi din nou, imprimanta porneşte în modul şablon.

(A)
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Conectarea unui scaner de coduri de bare 6

Vă recomandăm să utilizaţi un scaner de coduri de bare fiabil, de înaltă calitate şi să verificaţi specificaţiile 
scanerului de coduri de bare înainte de a selecta un model.

 Metode de conectare a unui scaner de coduri de bare:

Utilizaţi interfaţa gazdei USB.

 Criterii recomandate de selectare a scanerului de coduri de bare:

Atunci când utilizaţi interfaţa gazdei USB: modele din clasa HID care pot fi identificate ca tastatură.

Notă
• Pentru modul P-touch Template, şabloanele trebuie mai întâi descărcate de pe un computer pe 

imprimantă cu ajutorul P-touch Transfer Manager. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea 
P-touch Transfer Manager şi a P-touch Library (Windows®) la pagina 69.

• Scanerul de coduri de bare trebuie programat pentru a utiliza tastatura pentru engleză. Pentru începători, 
scanerul de coduri de bare trebuie programat pentru a scana date fără caractere cu prefixe sau sufixe. 
Pentru utilizatorii avansaţi, caracterele cu prefixe şi sufixe pot fi utilizate drept comenzi pentru imprimantă 
pentru a crea şabloane personalizate.

• Contactaţi producătorul pentru mai multe informaţii referitoare la modul de utilizare şi programare 
a modelului de scaner de coduri de bare.
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Imprimarea standard a şabloanelor 6

Descărcaţi şabloane sau imagini utilizate frecvent şi scanaţi un cod de bare pentru a selecta elementul de 
imprimat.

Notă
• Pentru mai multe informaţii despre codurile de bare care pot fi scanate utilizând diferite setări, consultaţi 

Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template la pagina 116.

• Obiectele grupate vor fi convertite şi trimise ca imagine.

a Cu ajutorul P-touch Transfer Manager, transferaţi (din P-touch Editor) un şablon (format de etichetă) pe 
imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea P-touch Transfer Manager şi a P-touch 
Library (Windows®) la pagina 69.

Notă
Un obiect text dintr-un format de etichetă poate fi convertit într-o imagine. După convertirea în imagine, 
textul nu mai poate fi modificat. Acest lucru este util pentru protejarea şabloanelor frecvent utilizate 
împotriva editării accidentale.

În fereastra de formate a P-touch Editor, faceţi clic dreapta pe obiectul text şi apoi faceţi clic pe Properties 
(Proprietăţi). Faceţi clic pe fila Expanded (Extins) şi apoi bifaţi caseta Text Cannot Be Edited (Textul nu 
poate fi editat).

Dacă fila Expanded (Extins) nu se afişează, faceţi clic pe Tools (Instrumente) > Options (Opţiuni) > 
General (Generalităţi). În secţiunea Others (Altele), selectaţi caseta Display Expanded Tabs of Object 
Properties (Afişaţi file extinse ale proprietăţilor obiectului).

Când caseta este debifată, obiectul este convertit la loc în text editabil.

b Atunci când transferaţi date în Configurations (Configuraţii) din P-touch Transfer Manager, selectaţi 
folderul care conţine datele pe care doriţi să le transferaţi.

Notă
• Atunci când un şablon este transferat în Configurations (Configuraţii) din P-touch Transfer Manager, 

numărul Key Assign (Atribuire cheie) este atribuit automat.

- Pentru operaţiile de bază, puteţi specifica un număr Key Assign (Atribuire cheie) cuprins între 1 şi 10.

- Pentru operaţii avansate, puteţi specifica un număr Key Assign (Atribuire cheie) între 1 şi 99 pentru 
orice şabloane descărcate pe imprimantă, dar trebuie să scanaţi diferite coduri de bare la pasul f 
pentru selectare şi imprimare. Pentru mai multe informaţii, descărcaţi „P-touch Template Manual” 
(Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de comandă pentru 
raster) (numai în engleză) de la Brother Solutions Center la support.brother.com/manuals 

• Puteţi adăuga directoare personalizate la Configurations (Configuraţii) şi puteţi trage şi glisa un şablon 
transferat în acel director personalizat pentru a gestiona diferite seturi de şabloane.

Exemplu:

http://support.brother.com/manuals
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c Selectaţi şablonul transferat, iar apoi faceţi clic pe Transfer pentru a descărca şablonul la numărul 
Key Assign (Atribuire cheie) din imprimantă.

d Scanaţi codul de bare Comandă de şablon P-touch (Iniţializare + începerea specificării setărilor).
Consultaţi Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template la pagina 116.

e Din lista de coduri de bare din Setări de bază, scanaţi fiecare cod de bare pentru a transmite o comandă 
sau setare la imprimantă.

Notă
• Setările pot fi efectuate cu mai multe comenzi.

• Dacă nu au fost efectuate setări prin scanarea comenzilor codurilor de bare, va fi imprimat un şablon 
utilizând setările P-touch Template. Setările implicite P-touch Template vor fi imprimate într-o singură 
copie cu opţiunea Auto Cut (Tăiere automată) setată pe On (Pornit).

Pentru mai multe informaţii despre setările P-touch Template, descărcaţi „P-touch Template Manual” 
(Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de comandă pentru raster) 
(numai în engleză) din Brother Solutions Center de la support.brother.com 

• Pentru a specifica numărul de copii dorite, scanaţi codul de bare Număr de copii, iar apoi scanaţi codurile 
de bare de sub Pentru introducerea numerelor pentru a specifica un număr format din trei cifre.

Exemplu:

Specificaţi numerele prin scanarea următoarelor coduri de bare: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

• Pentru a schimba setarea pentru numărul de copii, scanaţi din nou codul de bare Număr de copii, iar apoi 
scanaţi codurile de bare pentru noul număr format din trei cifre.

f Scanaţi codul de bare de sub Număr de şablon presetat cu numărul identic cu numărul Key Assign 
(Atribuire cheie) pentru formatul de etichetă dorit.

g Eticheta specificată este imprimată.

http://support.brother.com/manuals


Imprimarea etichetelor utilizând P-touch Template 

41

6

Imprimarea avansată a şabloanelor 6

Descărcaţi un şablon şi scanaţi un cod de bare pentru a imprima o copie sau a introduce datele scanate într-
un şablon diferit.

Notă
• Pentru mai multe informaţii despre codurile de bare care pot fi scanate utilizând diferite setări, consultaţi 

Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template la pagina 116.

• Dacă un cod de bare are un protocol diferit faţă de codul de bare din şablonul înregistrat deja cu 
imprimanta, este posibil să nu puteţi crea sau imprima codul de bare.

• În funcţie de modelele de scaner de coduri de bare folosite, este posibil ca anumite standarde şi protocoale 
ale codului de bară să nu fie compatibile cu această imprimantă.

a Cu ajutorul P-touch Transfer Manager, transferaţi (din P-touch Editor) un şablon (format de etichetă) pe 
imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea P-touch Transfer Manager şi a P-touch 
Library (Windows®) la pagina 69.

IMPORTANT

Este important să concepeţi şabloane care să îndeplinească cerinţele codului de bare sau ale protocolului. 
Dimensiunea etichetei şi poziţia codului de bare trebuie să fie adecvate pentru numărul şi tipul caracterelor 
trimise de pe scanerul de coduri de bare. Un cod de bare din şablon nu poate fi creat sau scanat în cazul 
în care codul de bare cu datele introduse nu se potriveşte în totalitate în zona de imagine imprimabilă 
a etichetei.

b Atunci când transferaţi date în Configurations (Configuraţii) din P-touch Transfer Manager, selectaţi 
folderul care conţine datele pe care doriţi să le transferaţi.

Notă
• Atunci când un şablon este transferat în Configurations (Configuraţii) din P-touch Transfer Manager, 

numărul Key Assign (Atribuire cheie) este atribuit automat.

- Puteţi specifica un număr Key Assign (Atribuire cheie) între 1 şi 10 pentru orice şabloane descărcate 
pe imprimantă.

• Puteţi adăuga directoare personalizate la Configurations (Configuraţii) şi puteţi trage şi glisa un şablon 
transferat în acel director personalizat pentru a gestiona diferite seturi de şabloane.

CODE128/9 cifre
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c Selectaţi şablonul transferat, iar apoi faceţi clic pe Transfer pentru a descărca şablonul la numărul Key 
Assign (Atribuire cheie) din imprimantă.

d Scanaţi codul de bare Comandă de şablon P-touch (Iniţializare + începerea specificării setărilor).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template 
la pagina 116.

e Din lista de coduri de bare din Setări de bază, scanaţi fiecare cod de bare pentru a transmite o comandă 
sau setare la imprimantă.

Notă
• Setările pot fi efectuate cu mai multe comenzi.

• Dacă nu au fost efectuate setări prin scanarea comenzilor codurilor de bare, va fi imprimat un şablon 
utilizând setările P-touch Template. Setările implicite P-touch Template vor fi imprimate într-o singură 
copie cu opţiunea Auto Cut (Tăiere automată) setată pe On (Pornit).

Pentru mai multe informaţii despre instrumentul de configurare P-touch Template, descărcaţi „P-touch 
Template Manual” (Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de 
comandă pentru raster) (numai în engleză) din Brother Solutions Center de la 
support.brother.com/manuals 

• Pentru a specifica numărul de copii dorite, scanaţi codul de bare Număr de copii, iar apoi scanaţi codurile 
de bare de sub Pentru introducerea numerelor pentru a specifica un număr format din trei cifre. Setarea 
este aplicată automat atunci când cele trei cifre au fost specificate.

Exemplu:

Specificaţi numerele prin scanarea următoarelor coduri de bare: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

• Pentru a schimba setarea pentru numărul de copii, scanaţi din nou codul de bare Număr de copii, iar apoi 
scanaţi codurile de bare pentru noul număr format din trei cifre.

f Scanaţi codul de bare Selectare şablon iar apoi scanaţi codurile de bare de sub Pentru introducerea 
numerelor cu acelaşi număr (trei cifre) ca numărul Key Assign (Atribuire cheie) utilizat pentru şablonul 
descărcat pentru a fi imprimat.
Şablonul descărcat va fi selectat automat după ce numerele cu trei cifre au fost scanate.
Exemplu:
Specificaţi numerele cu trei cifre prin scanarea următoarelor coduri de bare: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

Notă
Puteţi utiliza P-touch Editor pentru a crea şi imprima o etichetă cu un singur cod de bare pentru pasul f.

Exemplu:

http://support.brother.com/manuals
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g Scanaţi un cod de bare care conţine datele pe care doriţi să le introduceţi în obiectul cu cod de bare din 
şablonul descărcat selectat de la pasul f.

Exemplu:

h Scanaţi codul de bare Începerea imprimării pentru a trimite comanda de iniţiere a imprimării.

i Codul de bare din şablonul imprimat va conţine datele din codul de bare scanat la pasul g.

Exemplu:

(COD128/9 cifre)
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Imprimarea prin căutare în baza de date 6

Puteţi să descărcaţi o bază de date legată de un şablon, scanaţi un cod de bare drept cuvânt cheie pentru 
a găsi o înregistrare care conţine acel cuvânt cheie şi apoi a introduce acea înregistrare în şablon şi a-l 
imprima.

Notă
• Imprimanta a rezervat coloana din extrema stângă (A) a unei baze de date legate descărcate pentru 

această operaţie, prin urmare cuvântul cheie scanat de pe un cod de bare trebuie să se afle în această 
coloană a bazei de date.

• Pentru ca imprimanta să poată găsi cuvintele cheie, datele din coloana din extrema stângă (A) trebuie să 
se potrivească exact cu cuvintele cheie scanate de pe un cod de bare.

• P-touch Editor şi imprimanta pot citi numai un rând de date din fiecare câmp al unei baze de date legate, 
de aceea nu recomandăm utilizarea bazelor de date cu două sau mai multe rânduri de date în coloana din 
extrema stângă (A).

• Pentru mai multe informaţii despre codurile de bare care pot fi scanate utilizând diferite setări, consultaţi 
Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template la pagina 116.

a Utilizaţi P-touch Editor pentru a crea un şablon şi a-l lega de un fişier din baza de date. Puteţi lega mai 
multe coloane la un obiect cu text şi coduri de bare din şablon, după cum este necesar.

Notă
Asiguraţi-vă că respectivele cuvinte cheie sunt incluse în coloana din extrema stângă (A), dar nu leagă 
niciun obiect de text sau de cod de bare din şablon cu câmpul (A) dacă nu aveţi nevoie de datele de pe 
eticheta imprimată.

Pentru mai multe informaţii privind specificarea setărilor, consultaţi P-touch Editor Help (Ajutor P-touch 
Editor).

b Cu ajutorul P-touch Transfer Manager, transferaţi (din P-touch Editor) un şablon (format de etichetă) pe 
imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea P-touch Transfer Manager şi a P-touch 
Library (Windows®) la pagina 69.
Fişierul bazei de date legate va fi, de asemenea, transferat.

A
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c Atunci când un şablon este transferat în Configurations (Configuraţii) din P-touch Transfer Manager, 
numărul Key Assign (Atribuire cheie) este atribuit automat.

Notă
Puteţi adăuga directoare personalizate la Configurations (Configuraţii) şi puteţi trage şi glisa un şablon 
transferat în acel director personalizat pentru a gestiona diferite seturi de şabloane.

d Selectaţi şablonul transferat, iar apoi faceţi clic pe Transfer pentru a descărca şablonul la numărul Key 
Assign (Atribuire cheie) din imprimantă.

e Scanaţi codul de bare Comandă şablon P-touch.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template 
la pagina 116.

f Din lista de coduri de bare din Setări de bază, scanaţi fiecare cod de bare pentru a transmite o comandă 
sau setare la imprimantă.

Notă
• Setările pot fi efectuate cu mai multe comenzi.

• Dacă nu scanaţi comenzile pentru codul de bare, este imprimat un şablon folosind setările P-touch 
Template. Setările implicite P-touch Template vor fi imprimate într-o singură copie cu opţiunea Auto Cut 
(Tăiere automată) setată pe On (Pornit).

Pentru mai multe informaţii despre instrumentul de configurare P-touch Template, descărcaţi „P-touch 
Template Manual” (Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” (Referinţă de 
comandă pentru raster) (numai în engleză) din Brother Solutions Center de la 
support.brother.com/manuals 

• Pentru a specifica numărul de copii pe care doriţi să îl imprimaţi, scanaţi codul de bare Număr de copii, iar 
apoi scanaţi codurile de bare de sub Pentru introducerea numerelor pentru a specifica un număr format 
din trei cifre. Setarea este aplicată automat atunci când cele trei cifre au fost specificate.

Exemplu:

Specificaţi numerele prin scanarea următoarelor coduri de bare: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

• Pentru a schimba setarea pentru numărul de copii, scanaţi din nou codul de bare Număr de copii, iar apoi 
scanaţi codurile de bare pentru noul număr format din trei cifre.

g Scanaţi codul de bare Selectare şablon iar apoi scanaţi codurile de bare de sub Pentru introducerea 
numerelor cu acelaşi număr (trei cifre) ca numărul Key Assign (Atribuire cheie) utilizat pentru şablonul 
descărcat pentru a fi imprimat.
Şablonul descărcat este selectat automat după ce numerele cu trei cifre au fost scanate.

Exemplu:
Specificaţi numerele cu trei cifre prin scanarea următoarelor coduri de bare: 7i[0][0][7], 15i[0][1][5]

http://support.brother.com/manuals
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Notă
Puteţi utiliza P-touch Editor pentru a crea şi imprima o etichetă cu un singur cod de bare pentru pasul f.

Exemplu:

h Scanaţi un cod de bare care conţine cuvântul cheie de căutat în baza de date descărcată de la pasul d.
Exemplu:

i Scanaţi codul de bare Delimitator pentru a trimite comanda de a începe căutarea în baza de date 
descărcată a cuvântului cheie care a fost scanat.

j Scanaţi codul de bare Începerea imprimării pentru a trimite comanda de iniţiere a imprimării.

Notă
Puteţi utiliza P-touch Editor pentru a crea şi imprima o etichetă cu un singur cod de bare pentru paşii i şi j.

Exemplu:

k Imprimanta va imprima şablonul cu datele introduse din înregistrarea bazei de date cu cuvântul cheie 
care a fost scanat.
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Imprimarea numerotată (număr serializat) 6

Puteţi creşte automat numerele de text sau codurile de bare până la 999 atunci când imprimaţi şabloane 
descărcate. Selectaţi obiectele cu text şi/sau coduri de bare pentru a incrementa în timpul imprimării.

Numerotarea textului (serializare) 6

a Utilizaţi P-touch Editor pentru a crea sau a deschide un şablon şi a selecta un obiect cu text pe care doriţi 
să îl incrementaţi automat în timpul imprimării.
Exemplu:

b Evidenţiaţi sau trageţi cursorul peste un grup de numere şi litere din cadrul obiectului cu text pe care 
doriţi să îl incrementaţi (maximum 15). Grupul selectat se numeşte Numerotare.

c Faceţi clic dreapta pe câmpul Numerotare şi selectaţi Numbering (Numerotare).
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Numerotarea codului de bare (serializare) 6

a Utilizaţi P-touch Editor pentru a crea sau a deschide un şablon şi a selecta un obiect cu cod de bare pe 
care doriţi să îl incrementaţi automat în timpul imprimării.

b Faceţi clic dreapta pe obiectul cu cod de bare selectaţi Properties (Proprietăţi). Se afişează fereastra 
Proprietăţi cod de bare.

c Evidenţiaţi sau trageţi cursorul peste un grup de numere şi litere din cadrul obiectului cu cod de bare pe 
care doriţi să îl incrementaţi (maximum 15). Grupul selectat se numeşte Numerotare.

Notă
Butonul Numbering (Numerotare) este activat după evidenţierea unui grup de numere şi litere.

d Faceţi clic pe Numbering (Numerotare), iar apoi pe OK.
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Imprimarea cu operaţiune avansată de numerotare (serializare) 6

a Cu ajutorul P-touch Transfer Manager, transferaţi (din P-touch Editor) un şablon (format de etichetă) pe 
imprimantă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Utilizarea P-touch Transfer Manager şi a P-touch 
Library (Windows®) la pagina 69.

b Setaţi imprimanta pentru a folosi operaţiunea avansată de Numerotare (serializare). Consultaţi Lista 
codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template la pagina 116.

 Scanaţi codul de bare serializat şi apoi scanaţi codul sub Pentru introducerea numerelor cu numărul 
de copii pe care doriţi să le imprimaţi (trei cifre).

Exemplu:

Pentru cinci copii, specificaţi numerele din trei cifre prin scanarea codurilor de bare pentru [0][0][5]

Notă
• Urmaţi procedurile operaţiei de bază pentru modul P-touch Template pentru a începe imprimarea. Pentru 

mai multe informaţii, consultaţi de la Imprimarea standard a şabloanelor la pagina 39 până la Imprimarea 
prin căutare în baza de date la pagina 44.

• Câmpul Numerotare va creşte cu un număr sau o literă cu fiecare etichetă imprimată, iar numărătoarea 
este permanent salvată în imprimantă.

• Pentru a reseta un obiect cu text sau cod de bare înapoi la valorile iniţiale, scanaţi codul de bare 
Iniţializarea datelor de şablon.
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Confirmarea setărilor imprimantei de etichete 7

Puteţi imprima raportul de setări fără a conecta imprimanta la un computer sau dispozitiv mobil.

a Porniţi imprimanta.

b Încărcaţi rola DK de 62 mm sau o rolă mai lată în imprimantă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul cutter-ului 
( ) timp de două secunde.

Raportul începe să se imprime.

Imprimare şi decupare (Imprimarea etichetelor cu coduri de 
bare) (numai pentru Windows®) 7

Această imprimantă poate imprima unul sau mai multe coduri de bare dintr-un fişier .pdf de dimensiunea A4 
sau Letter. Va identifica automat şi apoi va decupa şi imprima în mod individual codurile de bare specificate.

Notă
• Funcţia Imprimare şi decupare este disponibilă numai când imprimaţi de pe driverul de imprimantă 

Windows şi nu pot fi executată folosind P-touch Editor.

• Utilizaţi Adobe Acrobat Reader XI/DC sau o versiune mai recentă pentru a imprima un fişier .pdf.

Alte funcţii 7

A4/Le�er

A
B

A

B

C

Z

C

A4/Le�er

D00XXU001 D00VXY004 D00ZXX003

D00XXU001

D00XXU001

D00XXU002 D00X0X001 D00ZXX004

D00XXU003 D00X0X002 D00KYX001

D00XXU004 D00X0X003 D00KYX002

D00VXY001 D00X0X004 D00KYX003

D00VXY002 D00ZXX001 D00KYX004

D00VXY003 D00ZXX002 D00XXX001

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

D00XXU001

D00XXU002

D00XXU003

D00XXX001Z
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Coduri de bare compatibile cu funcţia Imprimare şi decupare 7

• Cod 39/Cod 3 din 9

• ITF/ITF-14/Interleaved 2 of 5

• GS1-128 (UCC/EAN-128)

• Codabar (Code 2 din 7, NW-7)

• UPC-A

• UPC-E

• JAN-8/EAN-8

• JAN-13/EAN-13

Crearea unui document cu coduri de bare pentru utilizare cu funcţia Imprimare 
şi decupare 7

Pentru a utiliza funcţia Imprimare şi decupare, creaţi un document cu coduri de bare şi salvaţi-l în format .pdf.

Asiguraţi-vă că documentul final .pdf cu coduri de bare îndeplineşte următoarele cerinţe: 

Specificaţia codului de bare

Proprietăţi Specificaţie

Lăţime verticală 5 mm (minim)

Lăţime orizontală Bara cea mai îngustă: 0,5 mm (minim)

Margine De 10 ori lăţimea cea mai îngustă a barei

Culoare Negru

Culoare de fundal Alb

Lăţime celulei (bara cea mai lată) 0,5 mm (minim)

Condiţii pentru codurile de bare

Element Stare

Numărul total de coduri de bare Coduri de bare între 1 – 99.

Tip cod de bare Utilizaţi numai coduri de bare care sunt compatibile cu funcţia 
Imprimare şi decupare.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Coduri de bare compatibile cu 
funcţia Imprimare şi decupare la pagina 51.

Poziţia codului de bare Codurile de bare nu trebuie să fie înclinate sau în unghi oblic. 
Acestea trebuie să fie paralele cu partea superioară şi inferioară 
a fiecărei pagini. 

Codurile de bare trebuie să înceapă din colţul stânga sus al paginii şi 
să se extindă de sus în jos, continuând în coloanele de la stânga la 
dreapta.
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Imprimarea etichetelor cu coduri de bare folosind funcţia Imprimare şi 
decupare 7

Notă
Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la un computer sau la un dispozitiv mobil printr-un cablu USB.

a Deschideţi fişierul .pdf cu coduri de bare pe care doriţi să îl imprimaţi.

b Faceţi clic pe Fişier > Tipărire.

c Faceţi clic pe lista derulantă Imprimantă şi apoi selectaţi imprimanta.

d În secţiunea Dimensionare & manevrare pagină, selectaţi butonul radio Dimensiune reală.

e Sub Orientare, selectaţi butonul radio Portret.

f Faceţi clic pe Proprietăţi.

Formatul codurilor de bare

Formatul corect codurilor de bare Formatul incorect al codurilor de bare

Codurile de bare pornesc din colţul stânga sus şi continuă 
în jos în coloană, apoi continuă în partea de sus 
a următoarei coloane din dreapta.

Nu este identificat (nu este aliniat cu marginea superioară)

D00XXU001 D00VXY004 D00ZXX003

D00XXU002 D00X0X001

D00XXU003 D00X0X002

D00XXU004 D00X0X003

D00VXY001 D00X0X004

D00VXY002 D00ZXX001

D00VXY003 D00ZXX002

D00XXU001

D00XXU002 D00X0X001

D00XXU003 D00X0X002 D00KYX001

D00XXU004 D00X0X003 D00KYX002

D00VXY001 D00X0X004 D00KYX003

D00VXY002 D00ZXX001 D00KYX004

D00VXY003 D00ZXX002 D00XXX001
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g Faceţi clic pe fila Basic (De bază), şi efectuaţi una din următoarele acţiuni: 

 Pentru etichetele ştanţate, debifaţi caseta Cut Every (Tăiere individuală).

 Pentru role continue, selectaţi caseta Cut Every (Tăiere individuală).

h Faceţi clic pe fila Crop Print (Imprimare şi decupare) şi selectaţi caseta Automatically print individual 
labels with barcodes (Imprimare automată a etichetelor individuale cu coduri de bare). 
Faceţi clic pe lista derulantă Label/Paper Size (Dimensiune etichetă/hârtie) şi apoi selectaţi 
Label/Paper Size (Dimensiune etichetă/hârtie).

i Faceţi clic pe OK.

Notă
Selectaţi cea mai apropiată dimensiune a etichetei DK pentru a se potrivi cu dimensiunea originală 
a datelor decupate. Vă recomandăm să testaţi o etichetă de probă înainte de a imprima un număr mare 
de etichete.



Alte funcţii 

54

7

j Imprimaţi din ecranul de imprimare al aplicaţiei.

IMPORTANT

• Nu măriţi sau reduceţi dimensiunea foii cu coduri de bare. Codurile de bare pot să nu fie identificate corect.

• La imprimarea din Acrobat Reader, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- În secţiunea Dimensionare & manevrare pagină, deselectaţi butonul radio Selectare sursă de hârtie 
după dimensiune pagină PDF.

- Sub Orientare, selectaţi butonul radio Portret.
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Imprimarea distribuită (numai pentru Windows®) 7

La imprimarea unui număr mare de etichete, imprimarea poate fi distribuită între mai multe imprimante printr-
un USB pentru a reduce timpul de imprimare.

Notă
Numărul de pagini este împărţit între imprimantele selectate. Dacă numărul specificat de pagini nu poate 
fi împărţit în mod egal între imprimante, va fi împărţit în ordinea imprimantelor după cum este afişat.

a În P-touch Editor, faceţi clic pe File (Fişier) > Print (Imprimare).

b Faceţi clic pe Properties... (Proprietăţi...).

c Faceţi clic pe fila Advanced (Avansat), bifaţi caseta Distributed Printing (Imprimare distribuită) şi faceţi 
apoi clic pe Settings (Setări).

67 67 66

200
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d În fereastra de dialog Distributed Printing Settings (Setări imprimare distribuită), selectaţi 
imprimantele pe care doriţi să le utilizaţi pentru imprimarea distribuită.

1 Faceţi clic pe Detect Current Paper Information… (Detectare informaţii curente despre hârtie…). 
Informaţiile curente ale imprimantei detectate se afişează sub Current Paper (Hârtie curentă) şi 
Paper Type (Tip de hârtie).

2 Bifaţi caseta de lângă Printer Name (Nume imprimantă) dorită.

Notă
• Dacă lăţimea etichetei selectate este diferită de cea afişată în coloana Current Paper (Hârtie curentă), 

apare pictograma . Încărcaţi imprimanta cu lăţimea de etichetă specificată în Set Width (Setaţi 
lăţimea).

2

1
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e Specificaţi dimensiunea etichetei.

 Dacă a fost selectată o singură imprimantă.

În fereastra de dialog Distributed Printing Settings (Setări imprimare distribuită) de la pasul d, 
selectaţi imprimanta ale cărei setări doriţi să le specificaţi, iar apoi fie faceţi dublu clic pe ea, fie faceţi 
clic dreapta pe el şi apoi clic pe Settings (Setări). Din lista derulantă Set Width (Setaţi lăţimea) 
selectaţi dimensiunea etichetei.

Notă
Informaţiile afişate în fereastra de dialog Distributed Printing Settings (Setări imprimare distribuită) de 
la pasul d pot fi introduse în caseta de text Notes (Note).

 Dacă au fost selectate mai multe imprimante.

În fereastra de dialog Distributed Printing Settings (Setări imprimare distribuită) de la pasul d, 
selectaţi imprimantele ale căror setări doriţi să le specificaţi, apoi faceţi clic dreapta pe ele şi apoi clic 
pe Settings (Setări). Din lista derulantă Set Width (Setaţi lăţimea) selectaţi dimensiunea etichetei. 
Aceeaşi setare pentru dimensiunea etichetei se aplică tuturor imprimantelor selectate.

Notă
Setările de sub Printer Settings (Setări imprimantă) şi Notes (Note) nu sunt disponibile.

f Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra de setare a formatului etichetei.

g Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra Distributed Printing Settings (Setări imprimare distribuită).
Configurarea este finalizată.

h Faceţi clic pe OK pentru a închide fereastra Properties (Proprietăţi).

i Începeţi imprimarea.

Notă
• Poate să nu fie posibilă detectarea informaţiilor pentru o imprimantă conectată cu ajutorul unui hub USB 

sau al unui server de imprimare. Înainte de imprimare introduceţi setările manual şi verificaţi dacă 
imprimanta poate fi utilizată pentru imprimare.

• Vă recomandăm să efectuaţi un test al conexiunii pentru mediul de operare. Pentru asistenţă contactaţi 
directorul departamentului de tehnologia informaţiei sau administratorul.
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Pentru a utiliza imprimanta de etichete cu computerul dvs., instalaţi P-touch Editor şi driverul de imprimantă.

Pentru cele mai recente versiuni de drivere şi software-uri, vizitaţi support.brother.com şi mergeţi la pagina 
Descărcări a modelului dvs.

Pentru Windows®
8

Lansarea P-touch Editor 8

a Lansaţi P-touch Editor .

 Pentru Windows® 7:

Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2 sau dublu clic pe 
pictograma comenzii rapide P-touch Editor 5.2 de pe spaţiul de lucru.

 Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Faceţi clic pe P-touch Editor 5.2 din ecranul Aplicaţii sau faceţi dublu clic pe pictograma P-touch 
Editor 5.2 de pe spaţiul de lucru.

 Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > P-touch Editor 5.2 sub Brother P-touch, sau sublu clic pe pictograma P-touch 
Editor 5.2 de pe spaţiul de lucru.

b Când este lansat P-touch Editor, selectaţi dacă doriţi să creaţi un nou format sau să deschideţi un format 
existent.

Notă
Pentru a schimba modalitatea de funcţionare a software-ului P-touch Editor la lansarea acestuia, faceţi 
clic pe Tools (Instrumente) > Options (Opţiuni) din bara de meniuri a software-ului P-touch Editor pentru 
a afişa fereastra de dialog Options (Opţiuni). În partea stângă, selectaţi antetul General (Generalităţi) şi 
apoi setarea dorită din lista Operations (Operaţiuni) de la Startup Settings (Setări de pornire). Setarea 
implicită este Display New View (Afişează vizualizare nouă).

Cum să folosiţi P-touch Editor 8

http://support.brother.com/
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c Selectaţi una dintre opţiunile afişate:

1 Pentru a crea un nou format, faceţi dublu clic pe New Layout (Format nou) sau faceţi clic pe New 
Layout (Format nou), iar apoi pe →.

2 Pentru a crea un nou format utilizând un format presetat, faceţi dublu clic pe un buton de categorie 
sau selectaţi un buton de categorie, iar apoi faceţi clic pe →.

3 Pentru a conecta un format presetat la o bază de date, bifaţi caseta de lângă Connect Database 
(Conectare bază de date).

4 Pentru a deschide un format existent, faceţi clic pe Open (Deschidere).

2

1

3

4
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Imprimarea cu P-touch Editor 8

 Modul Express

Acest mod vă permite crearea rapidă a unor formate care conţin text şi imagini.

Configuraţi setările de imprimare în ecranul Imprimare înainte de a imprima. 
Pentru a imprima, selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare) din bara de meniuri sau faceţi clic pe 
pictograma Imprimare. 

 Modul Professional

Acest mod vă permite crearea unor formate folosind o gamă largă de instrumente şi opţiuni avansate.

Configuraţi setările de imprimare în ecranul Imprimare înainte de a imprima. 
Pentru a imprima, selectaţi File (Fişier) > Print (Imprimare) din bara de meniuri sau faceţi clic pe 
pictograma Imprimare (A).

Suplimentar, faceţi clic pe pictograma Print (Imprimare) (B) pentru a începe imprimarea fără a modifica 
setările de imprimare.

B

A
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 Modul Snap (Captură)

Acest mod vă permite să efectuaţi o captură parţială sau completă a ecranului computerului dvs., 
să o imprimaţi ca imagine şi să o salvaţi pentru o utilizare viitoare.

a Faceţi clic pe butonul de selecţie a modului Snap (Captură).
Este afişată fereastra de dialog Description of Snap mode (Descrierea modului Snap).

b Faceţi clic pe OK.
Este afişată paleta modului Snap (Captură).

Transferarea datelor pe imprimanta de etichete 8

Pentru a transfera date pe imprimantă, trebuie să utilizaţi P-touch Transfer Manager. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi P-touch Transfer Manager la pagina 69.
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Pentru Mac 8

Lansarea P-touch Editor 8

Faceţi dublu clic pe Macintosh HD > Aplicaţii, şi apoi dublu clic pe pictograma de aplicaţii P-touch 

Editor .

Notă
Atunci când utilizaţi un computer cu Mac, nu puteţi transfera datele etichetei create utilizând P-touch Editor 
pe imprimantă.

Când este lansat P-touch Editor, selectaţi dacă doriţi să creaţi un nou format sau să deschideţi un format 
existent.



Cum să folosiţi P-touch Editor 

64

8

Moduri de operare 8

 Modul Standard

Acest mod vă permite crearea de etichete cu text şi imagini.

Modul Standard este compus din următoarele secţiuni:

1 Bară de unelte

2 Inspector etichete

3 Zona de conectare a bazei de date

4 Inspector obiecte

5 Fereastra de format

Transferarea datelor pe imprimanta de etichete 8

Pentru a transfera date pe imprimantă, trebuie să utilizaţi un computer cu Windows®. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi P-touch Transfer Manager la pagina 69.

1

2

3 4

5
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Cu ajutorul P-touch Editor Lite, puteţi crea rapid diverse formate etichete simple, fără a instala drivere sau 
software.

P-touch Editor Lite este compatibil numai când imprimanta de etichete este conectată printr-un cablu USB.

După conectarea cablului USB, pe ecranul computerului apare o fereastră de dialog.

Pentru Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10, faceţi clic pe Deschidere folder pentru 
vizualizarea fişierelor şi apoi faceţi dublu clic pe  (PTLITE10).

Se lansează P-touch Editor Lite.
* Imprimanta trebuie setată pe modul P-touch Editor Lite. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Editor Lite 

până când LED-ul Editor Lite se aprinde.

Fereastra de format

1 Bara de instrumente pentru comenzi

2 Bara de proprietăţi

3 Vizualizarea etichetei

Utilizarea P-touch Editor Lite (numai 
pentru Windows®) 9

3

2

1
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1 Bara de instrumente pentru comenzi

2 Bara de proprietăţi

Pictogr
amă

Funcţie

Afişează ecranul de creare a etichetei noi.

Deschide un fişier salvat cu P-touch Editor Lite.

Salvează datele în computerul dvs. etc., dar nu în imprimantă.

Inserează o casetă de text nouă (utilă la crearea de etichete care conţin atât text cu un singur rând, cât şi 
text cu mai multe rânduri).

Inserează o imagine în eticheta dvs.
Din fişier: Inserează o imagine stocată în computerul dvs.
Captură ecran: Inserează zona selectată a ecranului computerului ca imagine.
Symbol: Inserează unul dintre simbolurile stocate în computerul dvs.

Inserează un cadru.

Schimbaţi temporar modul pentru a utiliza P-touch Editor şi apoi ieşiţi din modul P-touch Editor Lite, care va 
porni P-touch Editor.
Trebuie instalate P-touch Editor şi driverul de imprimantă.

Afişează meniul.
Meniul include toate funcţiile P-touch Editor Lite.

Minimizează P-touch Editor Lite.

Închide P-touch Editor Lite.

Pictogramă Funcţie

Faceţi clic pe  pentru a modifica fontul.

Faceţi clic pe  pentru a specifica dimensiunea fontului.

Puteţi regla dimensiunea fontului în sus sau în jos cu un nivel făcând clic pe  sau .

/ Specifică stilul fontului:

/  Aldin /  Cursiv 

/  Subliniere

Specifică alinierea textului într-o casetă de text.

Setează lăţimea etichetei. Faceţi clic pe  pentru a detecta automat lăţimea etichetei inserate.
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3 Vizualizarea etichetei

Setează lungimea etichetei. Faceţi clic pe  pentru a regla automat lungimea etichetei pentru 
includerea textului introdus.

Setează/anulează direcţia etichetei la verticală.

Faceţi clic pe  pentru a seta factorul de zoom pentru vizualizarea etichetei.

De asemenea, puteţi modifica factorul de zoom făcând clic pe  sau .

Faceţi clic pe  pentru a imprima normal sau pe  pentru a imprima cu opţiuni. 
Tăiere automată: Fiecare etichetă este tăiată automat după imprimare.
Tăiaţi la final: Taie etichetele după imprimarea ultimei etichete.
Copii: Imprimă copii multiple ale unei etichete.

Afişaj Funcţie

Această vizualizare a etichetei este afişată la pornirea software-ului. Lăţimea etichetei 
setate curent este afişată în partea stângă a imaginii etichetei. Când se afişează „Auto” 
în partea dreaptă, lungimea etichetei este reglată automat la lungimea textului.

Pentru a modifica manual lungimea şi lăţimea etichetei, deplasaţi cursorul la marginea 
suprafeţei etichetei şi apoi trageţi-l când apare linia albastră.

Pentru a ajusta dimensiunea ferestrei P-touch Editor Lite, deplasaţi cursorul peste 
o margine a ferestrei şi trageţi-l atunci când acesta se transformă într-o săgeată.

Uneori sunt afişate linii de ghidare la deplasarea obiectelor. Acestea sunt afişate când 
obiectul este aliniat la stânga, la dreapta, pe marginea de sus sau de jos în zona 
imprimabilă sau în centru. În ilustraţia din partea stângă, liniile de ghidare indică faptul 
că obiectul este centrat la marginea superioară a etichetei.

Casetele text, imaginile şi cadrele inserate sunt tratate ca obiecte. Obiectele sunt 
înconjurate de ghidaje (indicate prin opt puncte albastre). 

Indică faptul că un obiect este selectat.

Cursorul se transformă în săgeată atunci când este deplasat deasupra unui ghidaj. 
Trageţi ghidajele pentru a modifica dimensiunea obiectului.

Pentru a muta obiecte, trageţi-le atunci când cursorul devine cruce. Pentru obiectele text, 
cursorul se transformă în cruce doar deasupra marginii obiectului.

Pictogramă Funcţie
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Faceţi clic dreapta în zona de vizualizare a formatului pentru a selecta şi a executa următoarele elemente de 
meniu.

Alte funcţii (faceţi clic dreapta pentru a vizualiza)

Meniu Procedaţi astfel

Anulare
Refacere

Faceţi clic pe Anulare pentru a anula ultima operaţiune.
Faceţi clic pe Refacere pentru a reface ultima operaţiune.

Decupare
Copiere
Lipire

Selectaţi zona textului (sau obiectul) pe care doriţi să o tăiaţi sau să o copiaţi şi selectaţi 
Decupare sau Copiere. Faceţi clic pe zona de destinaţie şi selectaţi Lipire.

Margini Funcţia nu este disponibilă pentru acest model.

Inserare Faceţi clic pe Inserare.
Selectaţi Casetă text pentru a insera text în etichetă.
Selectaţi Din fişier pentru a insera o imagine stocată în computerul dvs.
Selectaţi Captură ecran pentru a selecta şi insera o zonă a ecranului computerului.
Selectaţi Simbol pentru a insera unul dintre simbolurile stocate în computerul dvs.
Selectaţi Cadru pentru a insera unul dintre cadrele stocate în P-touch Editor Lite.

Orientare Selectaţi obiectul text şi faceţi clic fie pe Text orizontal, fie pe Text vertical pentru 
a modifica direcţia textului.

Numerotare Selectaţi numărul sau litera din textul dvs. şi faceţi clic pe Numerotare pentru a introduce 

consecutiv numărul sau litera în fiecare etichetă. Faceţi clic pe  din dreapta butonului 
Imprimare şi faceţi clic pe Opţiuni imprimare. Selectaţi fereastra Numerotare şi 
introduceţi în câmpul Număr numărul de etichete de imprimat. Faceţi clic pe butonul 
Imprimare.

Modificare imagine Selectaţi imaginea şi faceţi clic pe Modificare imagine pentru a înlocui imaginea curentă 
cu o imagine diferită.

Rotire Rotiţi obiectele cu 0°, 90°, 180° sau 270°.

Ordine Selectaţi unul dintre obiecte şi faceţi clic pe Ordine, apoi selectaţi Aducere în prim plan, 
Trimitere în ultimul plan, Aducere în plan apropiat sau Trimitere în plan secundar 
pentru a seta ordinea fiecărui obiect din strat.

P-touch Editor... Schimbaţi temporar modul pentru a utiliza P-touch Editor şi apoi ieşiţi din modul P-touch 
Editor Lite, care va porni P-touch Editor.
Trebuie instalate P-touch Editor şi driverul de imprimantă.

Opţiuni Faceţi clic pe Opţiuni.
Selectaţi mm sau inchi pentru a seta unitatea de măsură. 
Selectaţi limba pentru P-touch Editor Lite. Reporniţi aplicaţia pentru a aplica „Limba” nou 
selectată.
Selectaţi Afişare valoare nouă după imprimare sau Resetare la valorile iniţiale după 
imprimare pentru a seta opţiunea de numerotare.

Brother Solutions Center Faceţi clic pe Brother Solutions Center pentru a naviga la pagina web pentru asistenţă 
şi informaţii.

Despre... Faceţi clic pe Despre pentru a afla informaţii despre versiunea P-touch Editor Lite.

Ieşire Faceţi clic pe Ieşire pentru a ieşi din P-touch Editor Lite.
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P-touch Transfer Manager 10

Această aplicaţie vă permite să transferaţi şabloane şi alte date pe imprimanta de etichete şi să salvaţi copii 
de rezervă ale datelor pe computer.

Mai întâi, P-touch Transfer Manager transferă datele pe imprimantă, iar apoi P-touch Template trimite datele 
text care vor fi introduse în şablon şi imprimate. Pentru mai multe informaţii despre P-touch Template, 
descărcaţi „P-touch Template Manual” (Manual privind şabloanele P-touch)/„Raster Command Reference” 
(Referinţă de comandă pentru raster) (numai în engleză) din Brother Solutions Center de la 
support.brother.com/manuals 

Funcţia de transfer este necesară pentru utilizarea P-touch Template.

Transferarea şabloanelor pe P-touch Transfer Manager 10

Pentru a utiliza P-touch Transfer Manager, trebuie mai întâi să transferaţi şabloanele create în P-touch Editor 
la P-touch Transfer Manager.

a În P-touch Editor, deschideţi şablonul dorit.

b Faceţi clic pe File (Fişier) > Transfer Template (Transfer şablon) > Transfer.

La pornirea P-touch Transfer Manager, se afişează fereastra principală.

Notă
De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea P-touch Transfer Manager:

• Pentru Windows® 7:

Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer 
Manager 2.3.

• Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Faceţi clic pe P-touch Transfer Manager 2.3 din ecranul Aplicaţii.

• Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > P-touch Transfer Manager 2.3 sub Brother P-touch.

Utilizarea P-touch Transfer Manager şi 
a P-touch Library (Windows®) 10

http://support.brother.com/manuals
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Fereastră principală 10

1 Bară de meniuri
Furnizează acces la diferite comenzi, care sunt grupate sub fiecare titlu de meniu (File (Fişier), Edit 
(Editare), View (Vizualizare), Tool (Instrument) şi Help (Ajutor)) conform funcţiilor lor.

2 Bară de unelte
Oferă acces la comenzile utilizate frecvent.

3 Selector de imprimantă
Vă permite să selectaţi pe ce imprimantă vor fi transferate datele. Dacă selectaţi o imprimantă, în lista de 
date sunt afişate numai datele care pot fi trimise la imprimanta selectată.

4 Lista folderelor
Afişează o listă a folderelor şi a imprimantelor. Dacă selectaţi un folder, şabloanele din folderul selectat 
sunt afişate în lista de şabloane.
Dacă selectaţi o imprimantă, sunt afişate şabloanele şi alte date curente stocate pe imprimantă.

5 Listă de şabloane
Afişează o listă a şabloanelor din folderul selectat.

6 Previzualizare
Afişează o previzualizare a şabloanelor din lista dedicată.

2

4

1

3

5

6
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Explicaţiile pictogramelor din bara de unelte

Pictogramă Denumirea butonului Funcţie

Transfer Transferă şabloane şi alte date de pe computer pe imprimantă.

Save Transfer File (Salvare 
fişier de transfer)

(Dacă nu este conectat la 
o imprimantă)

Schimbă tipul de fişier al datelor care urmează a fi transferate în 
alte aplicaţii.

Selectaţi PDZ când transferaţi datele prin Transfer Express (USB).

Interfeţele disponibile diferă în funcţie de modelul dvs.

Backup (Copie de rezervă)
Recuperează şabloanele şi celelalte date salvate în imprimantă şi 
le salvează pe computer.

Open (Deschidere) Deschide şablonul selectat.

Search (Căutare)
Vă permite să căutaţi şabloane sau alte date care sunt înregistrate 
în P-touch Library.

Display Style (Stil de afişare) Modifică stilul de afişare a fişierului.
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Transferarea şabloanelor sau a altor date de pe computer pe 
imprimanta de etichete 10

Utilizaţi procedura următoare pentru a transfera şabloane, baze de date şi imagini de pe computer pe 
imprimantă.

a Conectaţi computerul şi imprimanta prin USB şi porniţi aparatul.
Numele modelului de imprimantă apare lângă o pictogramă de imprimantă în vizualizarea folderelor.
Dacă selectaţi imprimanta în vizualizarea folderelor, sunt afişate şabloanele şi alte date curente stocate 
pe imprimantă.

Notă
• Dacă o imprimantă este deconectată sau este în modul offline, aceasta nu este afişată în vizualizarea 

folderelor.

• Înainte de transferul datelor, asiguraţi-vă că computerul şi imprimanta sunt conectate corect cu ajutorul 
unui cablu USB şi că alimentarea imprimantei este pornită.

b Selectaţi imprimanta pe care doriţi să transferaţi şablonul sau alte date.
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c Faceţi clic dreapta pe folderul Configurations (Configuraţii), selectaţi New (Nou) şi apoi creaţi un 
folder nou.

d Trageţi şablonul sau alte date pe care doriţi să le transferaţi şi aşezaţi-l în folderul nou.

Specificaţiile funcţiei de transfer

Tip de date
Număr maxim de elemente 

transferabile
Detalii privind restricţiile

Şablon 99 Fiecare şablon poate conţine maximum 50 obiecte.

Bază de date 99

 Pot fi transferate numai fişiere *.csv.

 Fiecare fişier *.csv poate conţine maximum 65.000 
înregistrări.

Imagine 
(simboluri 
transferate)

99

 Pot fi transferate numai fişiere *.bmp.

 Se recomandă fişierele *.bmp monocrome.

 Limita de dimensiune este 1296 × 1296 pixeli.

 Imaginile late pot fi decupate.
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Notă
Puteţi confirma spaţiul disponibil în memoria de fişiere de transfer prin imprimarea raportului de setări al 
aparatului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Confirmarea setărilor imprimantei de etichete 
la pagina 50. 
Consultaţi RomFree din raport pentru spaţiul disponibil 1.
1 Spaţiul disponibil care este afişat în „RomFree = ******* byte” poate diferi faţă de spaţiul disponibil efectiv.

Puteţi vizualiza şabloanele şi alte date selectând:

 Folderul din folderul Configurations (Configuraţii)

 All Contents (Tot conţinutul) 

 Una dintre categoriile din Filter (Filtru), precum Layouts (Formate)

Când transferaţi mai multe şabloane sau alte date, trageţi toate fişierele pe care doriţi să le transferaţi şi 
aşezaţi-le în folderul nou.

Fiecărui fişier îi este alocat un număr de cheie (locaţia memoriei în imprimantă) atunci când este plasat 
în noul director.
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e Pentru a modifica numărul de cheie atribuit unui element, faceţi clic dreapta pe acesta, selectaţi Key 
Assign (Atribuire cheie) şi apoi selectaţi numărul de cheie dorit.

Notă
• Cu excepţia datelor din bazele de date, tuturor datelor transferate pe imprimantă le este atribuit câte un 

număr de cheie.

• Dacă şablonul sau alte date transferate pe imprimantă deţin acelaşi număr de cheie cu un alt şablon deja 
salvat pe imprimantă, noul şablon îl va suprascrie pe cel vechi. Puteţi confirma alocările numerelor de 
cheie ale şabloanelor salvate pe imprimantă prin realizarea unei copii de rezervă a şabloanelor sau a altor 
date. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane sau alte date 
salvate pe imprimanta de etichete la pagina 77.

• Dacă memoria imprimantei este plină, ştergeţi unul sau mai multe şabloane din memoria imprimantei. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane sau alte date 
salvate pe imprimanta de etichete la pagina 77.

f Pentru a schimba numele şabloanelor sau ale altor date pe care doriţi să le transferaţi, faceţi clic pe 
elementul dorit şi introduceţi numele nou. Numărul de caractere utilizat pentru numele şabloanelor poate 
fi limitat, în funcţie de modelul de imprimantă.
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g Selectaţi folderul care conţine şabloanele sau alte date pe care doriţi să le transferaţi, apoi faceţi clic pe 
Transfer. Este afişat un mesaj de confirmare.

Notă
• De asemenea, puteţi transfera elemente individuale pe imprimantă fără a le adăuga unui director. Selectaţi 
şablonul sau alte date pe care doriţi să le transferaţi, apoi faceţi clic pe Transfer.

• Mai multe elemente şi foldere pot fi selectate şi transferate într-o singură operaţie.

h Faceţi clic pe OK.

Datele selectate sunt transferate pe imprimantă.
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Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane sau alte date 
salvate pe imprimanta de etichete 10

Utilizaţi procedura următoare pentru a recupera şabloanele sau alte date salvate pe imprimantă şi a le salva 
pe computer.

IMPORTANT

• Şabloanele sau alte date la care aţi făcut copii de rezervă nu pot fi editate pe computer.

• În funcţie de modelul de imprimantă, copiile de siguranţă pentru şabloane sau alte date pot să nu fie 
transferabile între diferite modele.

a Conectaţi computerul şi imprimanta şi porniţi aparatul.
Numele modelului de imprimantă apare lângă o pictogramă de imprimantă în vizualizarea folderelor.
Dacă selectaţi imprimanta în vizualizarea folderelor, sunt afişate şabloanele şi alte date curente stocate 
pe imprimantă.

b Selectaţi imprimanta de pe care doriţi să faceţi copii de rezervă şi apoi faceţi clic pe Backup (Copie de 
rezervă).
Este afişat un mesaj de confirmare.

c Faceţi clic pe OK.
Un nou director este creat sub imprimantă în vizualizarea folderelor. Numele folderului are la bază data 
şi ora realizării copiei de rezervă. Toate şabloanele şi celelalte date de pe imprimantă sunt transferate 
în noul director şi sunt salvate pe computer.
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Ştergerea datelor de pe imprimanta de etichete 10

Utilizaţi procedura următoare pentru a şterge toate şabloanele sau alte date salvate în imprimantă.

a Conectaţi computerul şi imprimanta şi porniţi aparatul.
Numele modelului de imprimantă apare lângă o pictogramă de imprimantă în vizualizarea folderelor.

b Faceţi clic dreapta pe imprimantă, iar apoi selectaţi Delete All (Ştergere toate).

Este afişat un mesaj de confirmare.

c Faceţi clic pe OK.
Sunt şterse toate şabloanele şi alte date salvate în imprimantă.
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Crearea unor fişiere pachet de transfer 10

Puteţi utiliza P-touch Transfer Manager pentru a salva datele şablonului creat utilizând P-touch Editor, în 
format .pdz. Puteţi transfera aceste fişiere în acest format pe o imprimantă, de pe un computer sau dispozitiv 
mobil.

a Creaţi şablonul utilizând P-touch Editor şi apoi transferaţi-l în P-touch Transfer Manager.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Transferarea şabloanelor pe P-touch Transfer Manager 
la pagina 69.

b Fără a conecta imprimanta la computer, selectaţi Configurations (Configuraţii) în fereastra P-touch 
Transfer Manager, iar apoi selectaţi şablonul de salvat.

Notă
Puteţi selecta mai multe şabloane în acelaşi timp.

c Faceţi clic pe File (Fişier) > Save Transfer File (Salvare fişier de transfer).

IMPORTANT

Butonul Save Transfer File (Salvare fişier de transfer) apare numai dacă imprimanta este deconectată de 
la computer sau este offline.

Notă
• Dacă faceţi clic pe Save Transfer File (Salvare fişier de transfer) după ce selectaţi Configurations 

(Configuraţii), toate şabloanele din folder sunt salvate ca fişier pachet de transfer (.pdz).

• Puteţi combina mai multe şabloane într-un singur fişier pachet de transfer (.pdz).

d În Salvare cu tipul, selectaţi formatul în care doriţi să salvaţi şablonul, iar apoi tastaţi numele şi salvaţi 
şablonul.
Şabloanele sunt salvate ca fişier pachet de transfer (.pdz).
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P-touch Library 10

Acest program vă permite să administraţi şi să imprimaţi şabloanele P-touch Editor.

Lansarea P-touch Library 10

 Pentru Windows® 7:

Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3.

 Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

De pe ecranul Aplicaţii, faceţi clic pe P-touch Library 2.3.

 Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > P-touch Library 2.3 sub Brother P-touch.

La pornirea P-touch Library, este afişată fereastra principală.

Fereastră principală 10

1 Bară de meniuri
Furnizează acces la toate comenzile disponibile, care sunt grupate sub fiecare titlu de meniu (File (Fişier), 
Edit (Editare), View (Vizualizare), Tool (Instrument) şi Help (Ajutor)) conform funcţiilor lor.

2 Bară de unelte
Oferă acces la comenzile utilizate frecvent.

3 Lista folderelor
Afişează o listă a folderelor. Dacă selectaţi un director, şabloanele din directorul selectat sunt afişate în 
lista de şabloane.

2

3

1

4

5
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4 Lista şabloanelor
Afişează o listă a şabloanelor din folderul selectat.

5 Previzualizare
Afişează o previzualizare a şabloanelor selectate din lista dedicată.

Explicaţiile pictogramelor din bara de unelte

Pictogramă Denumirea butonului Funcţie

Open (Deschidere) Deschide şablonul selectat.

Print (Imprimare) Imprimă şablonul selectat cu imprimanta.

Search (Căutare)
Vă permite să căutaţi şabloane care sunt înregistrate în P-touch 
Library.

Display Style (Stil de afişare) Modifică stilul de afişare a fişierului.
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Deschiderea şi editarea şabloanelor 10

Selectaţi şablonul pe care doriţi să-l deschideţi sau să-l editaţi şi apoi faceţi clic pe Open (Deschidere).

Programul asociat cu şablonul porneşte şi vă permite să editaţi şablonul.
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Imprimarea şabloanelor 10

Selectaţi şablonul pe care doriţi să-l imprimaţi şi apoi faceţi clic pe Print (Imprimare).

Imprimanta conectată imprimă şablonul.
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Căutarea şabloanelor 10

Puteţi căuta şabloane care sunt înregistrate în P-touch Library.

a Faceţi clic pe Search (Căutare).
Se afişează fereastra de dialog Search (Căutare).

b Specificaţi criteriile de căutare.
Sunt disponibile următoarele criterii de căutare:

c Faceţi clic pe Begin Search (Începere căutare).
Este lansată căutarea şi sunt afişate rezultatele căutării.

Setări Detalii

Multiple Parameters 
(Parametri multipli)

Determină modul cum caută programul atunci când sunt specificate criterii multiple. 
Dacă selectaţi AND (Şi), programul caută fişiere care satisfac toate criteriile. 
Dacă selectaţi OR (Sau), programul caută fişiere care satisfac oricare dintre criterii.

Name (Nume) Căutaţi un şablon prin specificarea numelui fişierului.

Type (Tip) Căutaţi un şablon prin specificarea tipului de fişier.

Size (Mărime) Căutaţi un şablon prin specificarea dimensiunii fişierului.

Date (Dată) Căutaţi un şablon prin specificarea datei fişierului.
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d Închideţi fereastra de dialog Search (Căutare).
Pentru a confirma rezultatele de căutare, faceţi clic pe Search Results (Rezultate căutare) în 
vizualizarea folderelor.

Notă
Puteţi înregistra şabloane în P-touch Library glisându-le şi fixându-le în folderul All Contents (Conţinut 
complet) sau în lista folderelor. De asemenea, puteţi să configuraţi P-touch Editor pentru a înregistra 
automat şabloane în P-touch Library, folosind următoarea procedură:

1 Din meniul P-touch Editor, selectaţi Tools (Instrumente) > Options (Opţiuni).

2 În fereastra de dialog Options (Opţiuni), faceţi clic pe General (Generalităţi) > Registration 
Settings (Setări înregistrare).

3 Selectaţi momentul înregistrării şabloanelor create cu P-touch Editor şi apoi faceţi clic pe OK.
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Puteţi transfera şabloane pe imprimanta de etichete utilizând P-touch Transfer Express. Mai întâi, 
administratorul creează un şablon, iar apoi îl distribuie cu P-touch Transfer Express. Puteţi utiliza apoi 
P-touch Transfer Express pentru a transfera şablonul direct pe imprimantă.

Pentru a descărca cea mai recentă versiune a P-touch Transfer Express, vizitaţi support.brother.com şi 
mergeţi la pagina Descărcări a modelului dvs.

IMPORTANT

• Când transferaţi un nou şablon, asiguraţi-vă că specificaţi un număr Key Assign (Atribuire cheie) (în 
P-touch Transfer Manager) care nu este utilizat în prezent. Dacă numărul Key Assign (Atribuire cheie) 
este deja utilizat, şablonul existent va fi suprascris cu unul nou.

• Această funcţie necesită o conexiune USB.

Pregătirea P-touch Transfer Express 11

Este necesar să asiguraţi pregătirea P-touch Transfer Express pentru transferul şabloanelor pe imprimantă.

IMPORTANT

• Driverul de imprimantă trebuie instalat înainte de utilizarea Transfer Express.

• P-touch Transfer Express este disponibil numai în engleză.

Pentru a descărca cea mai recentă versiune a P-touch Transfer Express, vizitaţi support.brother.com şi 
mergeţi la pagina Descărcări a modelului dvs.

a Descărcaţi Transfer Express în orice locaţie de pe computer.

b Dezarhivaţi fişierul descărcat (.zip).

Transferarea şabloanelor folosind 
P-touch Transfer Express (numai pentru 
Windows®) 11

Administrator Utilizatori

Brother Solutions Center
support.brother.com

P-touch
 Editor

P-touch 
Transfer Manager

Transfer Express

xxx.lbx xxx.lbx xxx.pdz

1.

2. 3. 4. 5.

P-touch 
Transfer Express

xxx.pdz

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Transferarea şabloanelor pe P-touch Transfer Manager 11

a În P-touch Editor, deschideţi şablonul pe care doriţi să îl folosiţi.

b Faceţi clic pe File (Fişier) > Transfer Template (Transfer şablon) > Transfer.

Şablonul este transferat la P-touch Transfer Manager.
Se lansează automat P-touch Transfer Manager.

Notă
• Pentru Windows® 7: 

Şablonul poate fi, de asemenea, transferat la P-touch Transfer Manager făcând clic pe Start > 
Toate programele > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Transfer Manager 2.3 pentru a lansa 
P-touch Transfer Manager şi apoi trăgând fişierul .lbx în fereastra P-touch Transfer Manager.

• Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1: 

Şablonul poate fi, de asemenea, transferat la P-touch Transfer Manager făcând clic pe P-touch Transfer 
Manager 2.3 din ecranul Aplicaţii pentru a lansa P-touch Transfer Manager şi apoi trăgând fişierul .lbx în 
fereastra P-touch Transfer Manager.

• Pentru Windows® 10: 

Şablonul poate fi, de asemenea, transferat la P-touch Transfer Manager făcând clic pe Start > 
Brother P-touch > P-touch Transfer Manager 2.3 pentru a lansa P-touch Transfer Manager, şi apoi 
trăgând fişierul .lbx în fereastra P-touch Transfer Manager.
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Salvarea şablonului ca fişier pachet de transfer (.pdz) 11

Pentru a crea un fişier într-un format care poate fi utilizat de către P-touch Transfer Express, salvaţi şablonul 
ca fişier pachet de transfer (.pdz).

a Din vizualizarea folderelor, selectaţi Configurations (Configuraţii).

b Selectaţi şabloanele pe care doriţi să le distribuiţi.
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c Faceţi clic pe File (Fişier) > Save Transfer File (Salvare fişier de transfer).

IMPORTANT

Opţiunea Save Transfer File (Salvare fişier de transfer) apare numai dacă imprimanta este deconectată 
de la computer sau este offline.

Notă
• Dacă faceţi clic pe Save Transfer File (Salvare fişier transfer) după ce selectaţi Configurations 

(Configuraţii) sau un folder creat, toate şabloanele din folder sunt salvate ca fişier pachet de transfer (.pdz).

• Puteţi combina mai multe şabloane într-un singur fişier pachet de transfer (.pdz).

d Introduceţi numele şi apoi faceţi clic pe Salvare.

Şablonul este salvat ca fişier pachet de transfer (.pdz).
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Distribuirea fişierului pachet de transfer (.pdz) şi P-touch 
Transfer Express către alţi utilizatori 11

Notă
Dacă aţi descărcat deja directorul P-touch Transfer Express pe computer, nu este necesar ca 
administratorul să trimită directorul Transfer Express. În acest caz, puteţi muta pur şi simplu fişierul pachet 
de transfer (.pdz) în folderul descărcat, făcând apoi dublu clic pe PtTrExp.exe.

a Mutaţi fişierul pachet de transfer (.pdz) în folderul cu descărcări.

b Distribuiţi toate fişierele din folderul cu descărcări către alţi utilizatori.
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Transferarea fişierului pachet de transfer (.pdz) pe 
imprimanta de etichete 11

Utilizând aplicaţia P-touch Transfer Express primită de la administrator, utilizatorul poate transfera fişierul 
pachet de transfer (.pdz) pe imprimantă.

IMPORTANT

Nu întrerupeţi alimentarea în timp ce transferaţi şabloane.

a Porniţi imprimanta.

b Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi imprimanta la computer.

c Faceţi dublu clic pe PtTrExp.exe, care a fost recepţionat de la administrator.

d Transferarea fişierului pachet de transfer (.pdz) pe imprimantă.

 Transferarea unui singur fişier pachet de transfer (.pdz)

1 Dacă există un singur fişier pachet de transfer (.pdz) în directorul care conţine PtTrExp.exe, faceţi 
clic pe Transfer.

2 Începe transferul fişierului pachet de transfer.
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 Transferarea mai multor fişiere pachet de transfer (.pdz)

1 Dacă există mai multe fişiere pachet de transfer (.pdz) în directorul care conţine PtTrExp.exe, 
faceţi clic pe Browse (Răsfoire).

2 Selectaţi fişierul pachet de transfer pe care doriţi să-l transferaţi şi apoi faceţi clic pe Deschidere.

3 Faceţi clic pe Transfer.
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4 Faceţi clic pe Yes (Da).

5 Începe transferul fişierului pachet de transfer.

e La finalizarea transferului, faceţi clic pe OK.
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Programul software poate fi actualizat la cea mai recentă versiune disponibilă folosind P-touch Update 
Software.

Notă
• Programul software curent şi conţinutul acestui manual pot să difere.

• Nu opriţi alimentarea atunci când transferaţi date sau când actualizaţi firmware-ul.

Actualizarea P-touch Editor (numai pentru Windows®) 12

IMPORTANT

Înainte de a actualiza P-touch Editor, instalaţi driverul de imprimantă. 

a Lansaţi P-touch Update Software.

 Pentru Windows® 7:

Faceţi dublu clic pe pictograma P-touch Update Software.

Notă
De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea P-touch Update Software:

Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother P-touch > P-touch Update Software.

 Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Faceţi clic pe P-touch Update Software din ecranul Aplicaţii sau faceţi dublu clic pe 
P-touch Update Software de pe spaţiul de lucru.

 Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > Brother P-touch > P-touch Update Software, sau dublu clic pe P-touch 
Update Software de pe spaţiul de lucru.

Actualizarea P-touch Software 12



Actualizarea P-touch Software 

95

12

b Faceţi clic pe pictograma Actualizarea software-ului computerului.

c Selectaţi Imprimantă şi Limbă, selectaţi casetele de lângă P-touch Editor şi apoi faceţi clic pe Instalare.

d Se afişează un mesaj care indică faptul că instalarea s-a terminat.
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Actualizarea P-touch Editor Lite (numai pentru Windows®) 
şi a firmware-ului 12

IMPORTANT

• Înainte de a instala firmware-ul trebuie să instalaţi driverul imprimantei.

• Nu opriţi alimentarea atunci când transferaţi date sau când actualizaţi firmware-ul.

• Dacă o altă aplicaţie rulează, ieşiţi din aplicaţie.

Pentru Windows®
12

a Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB.

b Lansaţi P-touch Update Software.

 Pentru Windows® 7:

Faceţi dublu clic pe pictograma P-touch Update Software.

Notă
De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea P-touch Update Software: 
Faceţi clic pe Start > Toate programele > Brother P-touch > P-touch Update Software.

 Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Faceţi clic pe P-touch Update Software din ecranul Aplicaţii sau faceţi dublu clic pe 
P-touch Update Software de pe spaţiul de lucru.

 Pentru Windows® 10:

Faceţi clic pe Start > Brother P-touch > P-touch Update Software, sau dublu clic pe P-touch 
Update Software de pe spaţiul de lucru.
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c Faceţi clic pe pictograma Actualizarea aparatului.

d Selectaţi Imprimantă, asiguraţi-vă că apare mesajul Aparatul este conectat corect., iar apoi faceţi clic 
pe OK.
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e Selectaţi Limbă, bifaţi caseta de lângă firmware-ul de actualizat şi apoi faceţi clic pe Transfer.

IMPORTANT

Nu opriţi imprimanta şi nu deconectaţi cablul în timpul transferului de date.

f Verificaţi conţinutul care trebuie actualizat şi apoi faceţi clic pe Start pentru a începe actualizarea. 
Începe actualizarea firmware-ului.

IMPORTANT

Nu opriţi imprimanta şi nu deconectaţi cablul în timpul procesului de actualizare.

Pentru Mac 12

a Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB.

b Faceţi dublu clic pe Macintosh HD > Aplicaţii > P-touch Update Software şi apoi faceţi dublu clic pe 
pictograma aplicaţiei P-touch Update Software.
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c Faceţi clic pe pictograma Machine update (Actualizarea aparatului).

d Selectaţi Printer (Imprimantă), asiguraţi-vă că apare mesajul The machine is connected correctly. 
(Aparatul este conectat corect.), iar apoi faceţi clic pe OK.

e Selectaţi Language (Limbă), bifaţi caseta de lângă firmware-ul de actualizat şi apoi faceţi clic pe 
Transfer.

IMPORTANT

Nu opriţi imprimanta şi nu deconectaţi cablul în timpul transferului de date.

f Verificaţi conţinutul pe care doriţi să îl actualizaţi şi apoi faceţi clic pe Start pentru a începe actualizarea. 
Începe actualizarea firmware-ului.

Notă
Nu opriţi imprimanta în timpul procesului de actualizare.
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Resetaţi memoria internă a imprimantei pentru a şterge toate fişierele de etichete salvate sau dacă 
imprimanta nu funcţionează corespunzător.

Resetarea tuturor setărilor la valorile din fabrică utilizând 
butoanele imprimantei de etichete 13

Pentru a reseta imprimanta, efectuaţi următoarea procedură:

a Opriţi imprimanta.

b Apăsaţi şi menţineţi apăsate butonul Alimentare ( ) şi butonul cutter-ului ( ) timp de aproximativ o 
secundă. LED-ul de stare luminează în portocaliu, iar LED-ul Editor Lite luminează intermitent în verde.

c Menţineţi în continuare apăsat butonul Alimentare ( ) şi apăsaţi butonul cutter-ului ( ) de şase ori. 

d Eliberaţi butonul de alimentare ( ). LED-ul de stare luminează în portocaliu, iar LED-ul Editor Lite 
luminează intermitent în verde de patru ori. Apoi, LED-ul de stare luminează în portocaliu, iar LED-ul 
Editor Lite luminează în verde. 

Resetarea datelor utilizând Printer Setting Tool 13

Puteţi utiliza Printer Setting Tool (Instrument de configurare a imprimantei) de la computer pentru a reseta 
toate setările imprimantei la valorile din fabrică.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Factory Reset (Resetare la valorile din fabrică) la pagina 24.

Resetarea imprimantei de etichete 13
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Vă recomandăm curăţarea imprimantei în mod regulat pentru a-i menţine un nivel corespunzător de 
performanţă.

Notă
Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c.a. înainte de a curăţa imprimanta.

Curăţarea unităţii la exterior 14

Ştergeţi praful şi urmele de pe unitatea principală folosind o lavetă moale şi uscată.

Folosiţi o lavetă uşor umezită cu apă pentru urmele dificil de curăţat.

Notă
Nu utilizaţi diluant pentru vopsea, benzen, alcool sau alţi solvenţi organici.

Aceştia pot deforma sau deteriora imprimanta.

Curăţarea ieşirii etichetei 14

Dacă o etichetă provoacă blocarea aparatului din cauza reziduurilor de adeziv lipite de ieşirea etichetei, 
deconectaţi cablul de alimentare c.a. din aparat şi curăţaţi-l cu o lavetă sau un beţişor cu vată înmuiată în 
alcool.

Întreţinerea 14
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Curăţarea rolei 14

Tăiaţi eticheta DK şi dezlipiţi eticheta de pe hârtia de suport. Apoi, puneţi partea adezivă a etichetei în faţa 
rolei şi îndepărtaţi murdăria.

Auto-curăţarea capului de imprimare 14

Rola DK (tip de hârtie de înregistrare termică) utilizată cu aparatul este proiectată să cureţe capul de 
imprimare în mod automat. Atunci când rola DK trece peste capul de imprimare în timpul imprimării şi 
alimentării etichetei, capul de imprimare este curăţat. 
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Prezentare generală 15

În acest capitol sunt prezentate soluţii de rezolvare a problemelor tipice de reţea care pot apărea la folosirea 
imprimantei de etichete. Dacă întâmpinaţi probleme cu imprimanta, asiguraţi-vă mai întâi că aţi efectuat 
corect următoarele operaţiuni:

 Conectaţi imprimanta la o priză electrică. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Conectarea cablului de 
alimentare la pagina 4.

 Scoateţi toate ambalajele de protecţie din imprimantă.

 Instalaţi şi selectaţi driverul de imprimantă corect. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Instalarea 
driverelor de imprimantă şi a software-ului pe un computer la pagina 9.

 Conectaţi imprimanta la un computer sau dispozitiv mobil. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Conectarea imprimantei de etichete la un computer la pagina 9.

 Închideţi complet capacul compartimentului rolei DK.

 Introduceţi corect rola DK. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Încărcarea rolei DK la pagina 5.

Dacă aveţi în continuare dificultăţi, citiţi recomandările de depanare din acest capitol pentru asistenţă. Dacă, 
după ce citiţi acest capitol, nu puteţi rezolva problema, vizitaţi Brother Solutions Center la 
support.brother.com 

Depanarea 15

http://support.brother.com/
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Indicaţiile LED-ului 15

Indicatoarele se aprind şi luminează intermitent pentru a indica starea imprimantei.

 sau  sau Indicatorul luminează în culoarea afişată

 sau  sau Indicatorul luminează intermitent în culoarea afişată

Indicatorul poate fi stins, aprins sau poate lumina intermitent în orice 
culoare

Indicatorul este stins

LED de stare LED Editor Lite Stare

Alimentarea este oprită

Mod inactiv

Mod de iniţializare

Mod de încărcare

Mod de imprimare

Mod de tăiere

Mod P-touch Editor Lite

Se primesc date

Anularea comenzii de imprimare

Capacul compartimentului rolei DK este deschis. Închideţi corect 
capacul compartimentului rolei DK.

Setările imprimantei sunt resetate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Resetarea tuturor setărilor 
la valorile din fabrică utilizând butoanele imprimantei de etichete 
la pagina 101.

Mod sistem Oprit

Dacă lumina portocalie luminează intermitent la intervale de 
0,5 secunde, imprimanta este în modul răcire.

Mod suprascriere date

Imprimanta se află în modul de încărcare

Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.
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1 Rapid = la intervale de 0,3 secunde.

(O singură dată, timp de 
2 secunde)

Eroare de capăt de rolă

Eroare lipsă media

Eroare de suport media incorect

Eroare de încărcare

Eroare capac deschis

Eroare la transferul datelor

Eroare de memorie plină

(De două ori, timp de 
2 secunde)

Eroare de cutter

Eroare tensiune excesivă la sursa de alimentare a gazdei USB

Eroare de conectare a unui dispozitiv gazdă USB neacceptat

(De trei ori timpi de 
2,5 secunde)

Eroare de conectare a unui hub gazdă USB

(Luminează intermitent 
rapid 1)

Eroare de sistem

Atunci când apăsaţi un alt buton în afară de butonul de alimentare 

( ), modelul de iluminare se schimbă în funcţie de cauza erorii. 
Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.

LED de stare LED Editor Lite Stare



Depanarea 

107

15

Probleme legate de imprimare 15

Problemă Soluţie

LED-ul de stare nu se aprinde. Cablul de alimentare c.a. este introdus corect? 
Asiguraţi-vă că aţi introdus cablul de alimentare c.a. Dacă acesta este introdus 
corect, încercaţi să îl conectaţi la o altă priză electrică.

Imprimanta nu imprimă sau se 
primeşte o eroare de imprimare.

• Cablul este slăbit?
Verificaţi conectarea corectă a cablului.

• Rola DK este instalată corect?
În caz contrar, scoateţi rola DK şi reinstalaţi-o.

• Există suficientă rolă rămasă?
Asiguraţi-vă că există suficientă rolă rămasă.

• Capacul compartimentului rolei DK este deschis?
Verificaţi să fie închis capacul compartimentului rolei DK.

• A apărut o eroare de imprimare sau o eroare de transmisie?
Opriţi imprimanta şi apoi reporniţi-o. Dacă problema persistă, contactaţi 
Centrul de asistenţă clienţi Brother.

• Dacă imprimanta este conectată printr-un hub USB, încercaţi să o conectaţi 
direct la computer. În caz contrar, încercaţi să o conectaţi la un alt port USB.

Eticheta imprimată conţine linii sau 
caractere de slabă calitate sau 
eticheta nu este alimentată corect.

Capul de imprimare sau rola sunt murdare?
În general, capul de imprimare rămâne curat în condiţii normale de utilizare, 
însă pe el se pot lipi scame sau murdărie provenite de la rolă.
În acest caz, curăţaţi rola.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Curăţarea rolei la pagina 103.

Pe computer apare o eroare de 
transmisie a datelor.

Imprimanta se află în modul de răcire (LED-ul de stare luminează intermitent 
în portocaliu)?
Aşteptaţi până când LED-ul de stare nu mai luminează intermitent şi apoi 
reîncercaţi să imprimaţi.

Etichetele sunt blocate în cutter. Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.

Eticheta nu este eliminată corect 
după imprimare.

• Asiguraţi-vă că fanta de ieşire a etichetei nu este blocată.

• Asiguraţi-vă că rola DK este instalată corect prin scoaterea şi reinstalarea 
rolei DK.

• Verificaţi să fie închis corect capacul compartimentului rolei DK.

Vreau să anulez comanda curentă 
de imprimare.

Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi apăsaţi butonul de alimentare ( ).

Calitatea imprimării este slabă. Există pe rolă murdărie sau scame care împiedică rotirea liberă a acesteia? 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Curăţarea rolei la pagina 103.

După înlocuirea rolei în timp ce 
funcţia Add-In este activată, stilul 
formatului nu este actualizat.

Închideţi P-touch Editor pentru a închide funcţia Add-In şi apoi reactivaţi funcţia 
Add-In.
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Pictograma P-touch Add-In nu este 
afişată în Microsoft® Word.

• Microsoft® Word este lansat din Microsoft® Outlook®?

• Microsoft® Word este selectat ca program de editare implicit pentru 
Microsoft® Outlook®?
Din cauza limitărilor programului, programul de completare al Microsoft® 
Word nu funcţionează cu setările de mai sus. Închideţi Microsoft® Outlook® 
şi reporniţi Microsoft® Word.

Date recepţionate în buffer. Datele imprimate sunt salvate în buffer. Dacă imprimanta nu a recepţionat 
datele complete, imprimarea nu va începe.

Opriţi imprimanta şi apoi reporniţi-o.

Imprimanta se află în modul de 
răcire.

Capul termic este prea fierbinte.

Imprimanta se opreşte şi reia imprimarea numai după ce capul de imprimare 
termic s-a răcit. Capul se poate încălzi prea tare dacă imprimaţi un număr mare 
de etichete.

Când capul termic devine prea fierbinte, poate produce imagini în afara zonei 
de imprimare. Pentru a evita sau a întârzia supraîncălzirea, asiguraţi-vă că 
imprimanta dispune de ventilaţie adecvată şi nu se află într-un spaţiu închis.

Dacă imprimanta trebuie să se răcească întrucât s-a supraîncălzit din cauza 
tipului de rolă DK pe care o utilizaţi sau a conţinutului etichetei, imprimarea 
poate dura mai mult decât de obicei.

Notă
Această situaţie poate apărea mai des atunci când imprimanta este utilizată 
la o altitudine ridicată (peste 3048 m) din cauza densităţii scăzute a aerului 
disponibil pentru răcirea imprimantei.

Erorile rolei DK. Verificaţi următoarele:

• Utilizaţi rola DK corectă.

• Există suficiente etichete rămase.

• Rola DK este instalată corect.

Eroare cutter. Dacă apare o eroare a cutter-ului, menţineţi închis capacul compartimentului 
rolei DK şi apăsaţi butonul de alimentare ( ). Cutter-ul revine la poziţia 
normală şi imprimanta se opreşte automat.
După ce imprimanta este oprită, verificaţi ieşirea etichetei şi eliminaţi hârtia 
blocată. Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.

Imposibil de resetare a unei erori. Pentru a reseta o eroare:

1 Deschideţi capacul compartimentului rolei DK şi apoi închideţi-l.

2 Dacă eroarea nu este resetată, apăsaţi butonul cutter-ului ( ).

3 Dacă eroarea nu este resetată, opriţi imprimanta şi apoi reporniţi-o.

4 Dacă eroarea nu este resetată, contactaţi Centrul de asistenţă clienţi 
Brother.

Problemă Soluţie
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Doresc să resetez imprimanta. Puteţi reseta imprimanta cu ajutorul Printer Setting Tool (Instrument de 
configurare a imprimantei) de pe un computer.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Modificarea setărilor imprimantei de 
etichete la pagina 19.

Puteţi reseta imprimanta folosind butoanele imprimantei.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Resetarea tuturor setărilor la valorile din 
fabrică utilizând butoanele imprimantei de etichete la pagina 101.

După ieşirea din P-touch Editor Lite, 
cum pot reporni programul în timp ce 
imprimanta este încă pornită?

Există trei posibilităţi de a reporni aplicaţia:

• Opriţi imprimanta şi apoi reporniţi-o.

• Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul USB în timp ce imprimanta este 
pornită.

• Lansaţi P-touch Editor Lite din Computerul meu.

Problemă Soluţie
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Când imprimaţi prin cablu USB, 
imprimanta face pauze în mod 
repetat şi apoi continuă imprimarea.

Imprimanta este setată pentru imprimare secvenţială?

În caz afirmativ, setaţi modul de imprimare la imprimare buffer.

Pentru Windows® 7:

Deschideţi proprietăţile imprimantei făcând clic pe Start > Dispozitive şi 
imprimante, făcând clic dreapta pe imprimanta pe care doriţi să 
o configuraţi şi apoi făcând clic pe Preferinţe imprimare. 

Faceţi clic pe fila Other (Altele) şi selectaţi opţiunea After one page of data 
is received (După recepţionarea unei pagini de date).

Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Deschideţi proprietăţile imprimantei făcând clic pe Panoul de control din 
ecranul Aplicaţii > Hardware şi sunete > Dispozitive şi imprimante, 
făcând clic dreapta pe imprimanta pe care doriţi să o configuraţi şi apoi 
făcând clic pe Preferinţe imprimare.

Faceţi clic pe fila Other (Altele) şi selectaţi opţiunea After one page of data 
is received (După recepţionarea unei pagini de date).

Pentru Windows® 10:

Deschideţi proprietăţile imprimantei făcând clic pe Start > Setări > 
Dispozitive > Imprimante şi scanere > Dispozitive şi imprimante, 
făcând clic dreapta pe imprimanta pe care doriţi să o configuraţi şi apoi 
făcând clic pe Preferinţe imprimare.

Faceţi clic pe fila Other (Altele) şi selectaţi opţiunea After one page of data 
is received (După recepţionarea unei pagini de date).

Pentru Windows®

Problemă Soluţie
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Codurile de bare imprimate nu pot fi 
citite.

 Imprimaţi etichetele astfel încât codurile de bare să fie aliniate cu capul de 
imprimare, aşa cum este ilustrat mai jos:

1 Cap de imprimare

2 Coduri de bare

3 Orientarea imprimării

 Este posibil ca citirea codurilor de bare să nu se poată realiza dacă acestea 
sunt reduse sau mărite.

 Încercaţi să utilizaţi un alt scaner.

 Vă recomandăm imprimarea codului de bare cu opţiunile calitate de 
imprimare setate pe Give priority to print quality (Se acordă prioritate 
calităţii de imprimare). 

Pentru Windows® 7:

Pentru a afişa opţiunile pentru Quality (Calitate), deschideţi proprietăţile 
imprimantei făcând clic pe Start > Dispozitive şi imprimante, făcând clic 
dreapta pe imprimanta pe care doriţi să o configuraţi, iar apoi făcând clic pe 
Preferinţe imprimare.

Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1:

Pentru a afişa opţiunile pentru Quality (Calitate), deschideţi proprietăţile 
imprimantei făcând clic pe Panoul de control din ecranul Aplicaţii > 
Hardware şi sunete > Dispozitive şi imprimante, faceţi clic dreapta pe 
imprimanta pe care doriţi să o configuraţi, iar apoi faceţi clic pe Preferinţe 
imprimare.

Pentru Windows® 10:

Pentru a afişa opţiunile pentru Quality (Calitate), deschideţi proprietăţile 
imprimantei făcând clic pe butonul Start > Setări > Dispozitive > Imprimante 
şi scanere > Dispozitive şi imprimante, făcând clic pe imprimanta pe care 
doriţi să o configuraţi, iar apoi faceţi clic pe Preferinţe imprimare.

Pentru Mac:

Pentru a modifica opţiunile pentru calitatea de imprimare, deschideţi fereastra 
de dialog Tipărire şi selectaţi Simplu din meniul pop-up opţiuni de imprimare. 

Problemă Soluţie

1

2

3
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Informaţii privind versiunea 15

Codurile de bare imprimate folosind 
alte aplicaţii în afară de P-touch 
Editor nu pot fi citite.

Dacă datele codului de bare au fost create folosind orientarea peisaj, modificaţi 
setarea Orientation (Orientare) din fila Basic (Simplu) a driverului de 
imprimantă în Landscape (Peisaj) şi încercaţi din nou.

Problemă Soluţie

Nu cunosc numărul versiunii 
firmware-ului pentru imprimantă.

Pentru a verifica cea mai recentă versiune de firmware:

1 Porniţi imprimanta.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul cutter-ului ( ) timp de câteva secunde 
pentru a imprima raportul.

Vă recomandăm să utilizaţi o rolă de 62 mm sau o rolă DK mai lată.

Doresc să confirm dacă utilizez cea 
mai recentă versiune a software-ului.

Utilizaţi P-touch Update Software pentru a confirma faptul că aveţi ultima 
versiune.

Consultaţi Actualizarea P-touch Software la pagina 94 pentru mai multe 
informaţii despre P-touch Update Software.

Problemă Soluţie
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Specificaţii pentru imprimanta de etichete 16

Specificaţiile produsului 16

Mărime
Dimensiuni Aproximativ 170 (W) × 222 (D) × 151 (H) mm

Greutate Aproximativ 1715 g (fără role DK)

Indicatoare LED
LED de stare (verde, portocaliu, roşu), LED Editor Lite (verde)

Butoane
Butonul de alimentare, butonul de încărcare, butonul cutter-ului, butonul Editor Lite

Imprimare
Metodă Imprimare termică directă prin cap termic

Cap de imprimare 300 dpi/1296 pct

Rezoluţie de imprimare 300 × 300 dpi

Viteză de imprimare Max. 110 mm/s

Viteza reală de imprimare diferă în funcţie de condiţii.

Capacitate maximă de 
imprimare (lăţime)

101,6 mm

În funcţie de mediu, există posibilitatea să nu puteţi imprima la lăţime maximă. Pentru 
mai multe informaţii, vizitaţi support.brother.com 

Notă: Marginile etichetei pot fi tăiate dacă marginile setate sunt insuficiente.

Interfaţă
USB Versiune 2.0 de mare viteză (periferică)

Gazdă USB Clasa HID

Sursă de alimentare
Sursă de alimentare 220 V – 240 V c.a. 50/60 Hz 1,2 A

Oprire automată Niciuna/1/2/4/8/12 ore

(Pentru a modifica setarea de oprire automată, consultaţi Modificarea setărilor 
imprimantei de etichete la pagina 19.)

Altele
Cutter Cutter automat rezistent 

Mediu Temperatură/umiditate 
de operare

Între 10 şi 35 °C/între 20 şi 80% 
(Temperatura maximă a bulbului umed 27 °C)

Temperatură/umiditate 
de depozitare

Între -20 şi 60 °C/între 5 şi 95% 
(Temperatura maximă a bulbului umed 45 °C)

Sisteme de operare compatibile
Consultaţi support.brother.com pentru o listă completă şi actualizată a aplicaţiilor software.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Este disponibil un kit de dezvoltare software (SDK). Vizitaţi Brother Developer Center 
(brother.com/product/dev).

Pot fi descărcate, de asemenea, kitul de dezvoltare software b-PAC SDK şi kituri de dezvoltare software SDK 
pentru dispozitive mobile (numai Android). (Kiturile de dezvoltare software disponibile sunt supuse modificării 
fără notificare.)

Kit de dezvoltare software 17

http://brother.com/product/dev
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Întrucât anumite funcţii P-touch Editor nu sunt disponibile cu imprimanta de etichete, reţineţi următoarele 
puncte atunci când utilizaţi P-touch Editor pentru crearea şabloanelor.

Puteţi previzualiza şablonul imprimat înainte ca şablonul creat să fie transferat la imprimantă. Pentru mai 
multe informaţii, consultaţi Transferarea şabloanelor pe P-touch Transfer Manager la pagina 69.

Observaţii privind crearea şabloanelor 18

 O parte a textului din şablonul care este transferat pe imprimantă va fi imprimat folosind fonturi şi 
dimensiuni de caractere similare celor care sunt încărcate în imprimantă. Prin urmare, eticheta imprimată 
poate diferi de imaginea şablonului creat în P-touch Editor.

 În funcţie de setarea obiectului text, dimensiunea caracterelor poate fi redusă automat sau o parte 
a textului poate să nu fie imprimată. Dacă acest lucru se întâmplă, modificaţi setarea obiectului cu text.

 Deşi caracterelor individuale li se pot aplica stiluri de caractere cu P-touch Editor, stilurile pot fi aplicate 
unui bloc de text numai cu imprimanta. De asemenea, anumite stiluri de caractere nu sunt disponibile pe 
imprimantă.

 Fundalurile specificate cu P-touch Editor nu sunt compatibile cu imprimanta.

 Un format P-touch Editor care foloseşte funcţia de imprimare scindată (mărirea etichetei şi imprimarea ei 
pe două sau mai multe etichete) nu poate fi transferat.

 Este imprimată numai o porţiune a etichetei din zona imprimabilă.

 Câmpurile care depăşesc zona de imprimare pot să nu fie imprimate complet.

Observaţii privind transferarea şabloanelor 18

 Eticheta imprimată poate fi diferită de imaginea care apare în zona de previzualizare a P-touch Transfer 
Manager.

 Dacă un cod de bare neîncărcat în imprimantă este transferat la imprimantă, codul de bare va fi convertit 
într-o imagine dacă este un cod de bare bidimensional. Imaginea codului de bare convertit nu poate fi 
editată.

 Toate obiectele transferate care nu pot fi editate de imprimantă sunt convertite în imagini.

 Obiectele grupate vor fi convertite într-un singur bitmap.

Observaţii privind transferarea altor date decât şabloanele 18

 Dacă numărul sau ordinea câmpurilor dintr-o bază de date se modifică şi doar baza de date (fişierul *.csv) 
este transferată pentru actualizare, e posibil ca baza de date să nu facă legătura corect cu şablonul. 
Suplimentar, primul rând de date din fişierul transferat trebuie să fie recunoscut de către imprimantă ca 
„nume de câmpuri”.

 Siglele, simbolurile şi elementele grafice descărcate pe imprimantă vor fi scalate automat ca font intern 
sau oricare alt simbol intern din bibliotecă.

Observaţii privind utilizarea P-touch 
Transfer Manager 18
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Procedură generală pentru funcţia P-touch Template 19

Procedura generală de utilizare a funcţiei P-touch Template este descrisă în continuare.

Pentru mai multe informaţii referitoare la specificarea diferitelor setări consultaţi Imprimarea etichetelor 
utilizând P-touch Template la pagina 35.

Înainte de a conecta un scaner de coduri de bare la această imprimantă de etichete, asiguraţi-vă că setările 
scanerului de coduri de bare coincid cu setările instrumentului de configurare P-touch Template specificate 
în timpul pregătirii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Pregătirea la pagina 36.

a Utilizaţi P-touch Editor pentru a crea un şablon, apoi transferaţi-l pe imprimantă.

b Conectaţi scanerul de coduri de bare la imprimantă.

c Scanaţi codul de bare Comandă şablon P-touch pentru a specifica setări noi sau pentru a şterge setările 
anterioare.

d Scanaţi codul de bare Setări de bază pentru a specifica numărul de copii.

e Specificaţi setările adecvate (A, B sau C).

A. Imprimarea standard a şabloanelor 19

1 Scanaţi codul de bare Număr de şablon presetat.

B. Imprimarea avansată a şabloanelor 19

1 Scanaţi codul de bare Selectarea şablonului, şi apoi selectaţi codurile de bare de sub Pentru 
introducerea numerelor.

2 Scanaţi codul de bare ale cărui date doriţi să le utilizaţi sau să le copiaţi.

3 Scanaţi codul de bare Începerea imprimării.

C. Imprimarea prin căutare în baza de date 19

1 Scanaţi codul de bare Selectarea şablonului, şi apoi selectaţi codurile de bare de sub Pentru 
introducerea numerelor.

2 Scanaţi codul de bare cheie pentru datele bazei de date.

3 Scanaţi codul de bare Delimitator.

4 Scanaţi codul de bare Începerea imprimării.

f Eticheta specificată este imprimată.

Lista codurilor de bare pentru funcţia 
P-touch Template 19



Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template 

117

19

Lista codurilor de bare pentru specificarea setărilor 19

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea acestor coduri de bare pentru specificarea setărilor imprimantei, 
consultaţi Imprimarea etichetelor utilizând P-touch Template la pagina 35.

Notă
• La utilizarea codurilor de bare din această listă, setaţi opţiunile Trigger for P-touch Template Printing 

(Declanşare pentru imprimarea şablonului P-touch) şi Command Prefix Character (Caracter prefix 
comandă) la valorile din fabrică ale instrumentului de configurare P-touch Template.

• Asiguraţi-vă că imprimaţi codurile de bare la rezoluţie mare astfel încât scanerul de coduri de bare să le 
poată citi corect, pentru a imprima corect etichetele dorite.

 Comandă de şablon P-touch (iniţializare + începerea specificării setărilor)

 Setări de bază

Tăiere automată (Tăiaţi fiecare etichetă) +
Tăiere la final 19

Tăiere automată (Tăiaţi la fiecare două etichete) +
Tăiere la final 19

Tăiere automată oprită + Tăiere la final pornită 19 Tăiere automată oprită + Tăiere la final oprită 19

Se acordă prioritate imprimării de viteză 19 Se acordă prioritate calităţii de imprimare 19

Număr de copii 19
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 Pentru introducerea numerelor 1

1 Acestea sunt utilizate la specificarea numărului de copii imprimate şi la selectarea unui număr de şablon.
Scanaţi coduri de bare pentru a specifica un număr format din trei cifre, cum ar fi [0][0][7] sau [0][1][5]. Setarea este aplicată automat atunci când 
cele trei cifre au fost specificate.
Pentru a modifica setările, scanaţi din nou codul de bare „Număr de copii” atunci când modificaţi numărul de copii sau scanaţi din nou codul de 
bare „Selectarea şablonului”, atunci când modificaţi numărul şablonului, apoi scanaţi codurile de bare pentru noul număr format din trei cifre.

1 19 2 19

3 19 4 19

5 19 6 19

7 19 8 19

9 19 0 19

00 19
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 Număr de şablon presetat

Şablon presetat 1 19 Şablon presetat 2 19

Şablon presetat 3 19 Şablon presetat 4 19

Şablon presetat 5 19 Şablon presetat 6 19

Şablon presetat 7 19 Şablon presetat 8 19

Şablon presetat 9 19 Şablon presetat 10 19

 Selectarea şablonului  Serializat

 Delimitator  Iniţializare

 Începerea imprimării

^NN

^ID




	Manual de utilizare QL-1100
	Introducere
	Notă importantă
	Manuale disponibile
	Simboluri utilizate în acest manual

	Cuprins
	Secţiunea I:Operaţiuni de bază
	1Configurarea imprimantei de etichete
	Descrierea părţilor componente
	Faţă
	Spate

	Conectarea cablului de alimentare
	Încărcarea rolei DK
	Pornirea/oprirea alimentării

	2Imprimarea cu ajutorul unui computer (P-touch Editor)
	Instalarea driverelor de imprimantă şi a software-ului pe un computer
	Conectarea imprimantei de etichete la un computer
	Imprimarea de pe un computer
	Aplicaţii disponibile
	Crearea etichetelor de la computerul dumneavoastră
	Lipirea etichetelor


	3Imprimarea utilizând P-touch Editor Lite (numai pentru Windows®)
	P-touch Editor Lite

	4Imprimarea folosind un dispozitiv mobil
	Instalarea aplicaţiilor pentru utilizarea cu dispozitive mobile
	Aplicaţii disponibile

	Imprimarea etichetelor de pe un dispozitiv mobil
	Utilizarea unui dispozitiv mobil pentru a imprima şabloane create pe un computer
	Lipirea etichetelor


	5Modificarea setărilor imprimantei de etichete
	Printer Setting Tool (numai pentru Windows®)
	Înainte de a utiliza Printer Setting Tool

	Utilizarea Printer Setting Tool pentru Windows®
	Setările dispozitivului pentru Windows®
	Fereastra de dialog pentru setări
	Bară de meniuri
	Fila Basic (De bază)
	Fila Advanced (Avansat)
	Fila Management (Administrare)
	Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante de etichete

	Setări P-touch Template pentru Windows®
	Fereastra de dialog pentru setări P-touch Template

	Printer Setting Tool pentru Mac
	Înainte de a utiliza Printer Setting Tool

	Utilizarea Printer Setting Tool pentru Mac
	Fereastra de dialog pentru setări
	Fila Basic (De bază)
	Fila Advanced (Avansat)
	Fila Management (Administrare)
	Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante de etichete

	Modificarea setărilor la imprimarea de pe un dispozitiv mobil

	6Imprimarea etichetelor utilizând P-touch Template
	Operaţiunile P-touch Template
	Pregătirea
	Specificarea setărilor în instrumentul de configurare P-touch Template

	Conectarea unui scaner de coduri de bare
	Imprimarea standard a şabloanelor
	Imprimarea avansată a şabloanelor
	Imprimarea prin căutare în baza de date
	Imprimarea numerotată (număr serializat)
	Numerotarea textului (serializare)
	Numerotarea codului de bare (serializare)
	Imprimarea cu operaţiune avansată de numerotare (serializare)


	7Alte funcţii
	Confirmarea setărilor imprimantei de etichete
	Imprimare şi decupare (Imprimarea etichetelor cu coduri de bare) (numai pentru Windows®)
	Coduri de bare compatibile cu funcţia Imprimare şi decupare
	Crearea unui document cu coduri de bare pentru utilizare cu funcţia Imprimare şi decupare
	Imprimarea etichetelor cu coduri de bare folosind funcţia Imprimare şi decupare

	Imprimarea distribuită (numai pentru Windows®)


	Secţiunea II:Utilizare
	8Cum să folosiţi P-touch Editor
	Pentru Windows®
	Lansarea P-touch Editor
	Imprimarea cu P-touch Editor
	Transferarea datelor pe imprimanta de etichete

	Pentru Mac
	Lansarea P-touch Editor
	Moduri de operare
	Transferarea datelor pe imprimanta de etichete


	9Utilizarea P-touch Editor Lite (numai pentru Windows®)
	Fereastra de format

	10Utilizarea P-touch Transfer Manager şi a P-touch Library (Windows®)
	P-touch Transfer Manager
	Transferarea şabloanelor pe P-touch Transfer Manager
	Transferarea şabloanelor sau a altor date de pe computer pe imprimanta de etichete
	Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane sau alte date salvate pe imprimanta de etichete
	Ştergerea datelor de pe imprimanta de etichete
	Crearea unor fişiere pachet de transfer
	P-touch Library
	Lansarea P-touch Library
	Deschiderea şi editarea şabloanelor
	Imprimarea şabloanelor
	Căutarea şabloanelor

	11Transferarea şabloanelor folosind P-touch Transfer Express (numai pentru Windows®)
	Pregătirea P-touch Transfer Express
	Transferarea şabloanelor pe P-touch Transfer Manager
	Salvarea şablonului ca fişier pachet de transfer (.pdz)
	Distribuirea fişierului pachet de transfer (.pdz) şi P-touch Transfer Express către alţi utilizatori
	Transferarea fişierului pachet de transfer (.pdz) pe imprimanta de etichete

	12Actualizarea P-touch Software
	Actualizarea P-touch Editor (numai pentru Windows®)
	Actualizarea P-touch Editor Lite (numai pentru Windows®) şi a firmware-ului
	Pentru Windows®
	Pentru Mac



	Secţiunea III:Anexă
	13Resetarea imprimantei de etichete
	Resetarea tuturor setărilor la valorile din fabrică utilizând butoanele imprimantei de etichete
	Resetarea datelor utilizând Printer Setting Tool

	14Întreţinerea
	Curăţarea unităţii la exterior
	Curăţarea ieşirii etichetei
	Curăţarea rolei
	Auto-curăţarea capului de imprimare

	15Depanarea
	Prezentare generală
	Indicaţiile LED-ului
	Probleme legate de imprimare
	Informaţii privind versiunea


	16Specificaţiile produsului
	Specificaţii pentru imprimanta de etichete

	17Kit de dezvoltare software
	18Observaţii privind utilizarea P-touch Transfer Manager
	Observaţii privind crearea şabloanelor
	Observaţii privind transferarea şabloanelor
	Observaţii privind transferarea altor date decât şabloanele

	19Lista codurilor de bare pentru funcţia P-touch Template
	Procedură generală pentru funcţia P-touch Template
	Lista codurilor de bare pentru specificarea setărilor






