
Pentru a utiliza aparatul P-touch în condiţii de siguranţă, 
citiţi mai întâi Ghidul de instalare şi configurare rapidă 
inclus.
Citiţi acest ghid înainte de a începe să utilizaţi aparatul 
P-touch. 
Păstraţi acest ghid la îndemână pentru consultare 
ulterioară.
Vizitaţi-ne la http://solutions.brother.com/ unde puteţi 
obţine informaţii privind produsul şi răspunsuri la 
întrebările frecvente.
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EDITAREA UNEI ETICHETE

Introducerea textului de la tastatură
• Tastatura aparatului dvs. P-touch poate fi utilizată în acelaşi mod ca şi o tastatură standard 

de calculator.

Adăugarea unui rând nou
• Pentru a încheia rândul curent de text şi a începe un rând nou, apăsaţi pe tasta Enter. 

La sfârşitul rândului apare un semn de retur, iar cursorul se deplasează la începutul unui 
nou rând.

Adăugarea unui bloc nou
• Dacă GENERAL este selectată, puteţi crea până la 99 blocuri noi. Pentru a crea un bloc 

nou de text/rânduri în partea dreaptă a textului curent, apăsaţi pe tasta Shift şi apoi apăsaţi 
pe tasta Enter. Cursorul se mută la începutul noului bloc. În alte tipuri de aplicaţii de 
etichetare, puteţi seta numărul de blocuri atunci când apăsaţi o tastă aferentă aplicaţiei 
de etichetare. Anumite tipuri de aplicaţii de etichetare nu sunt necesare.

Deplasarea cursorului
• Apăsaţi tasta , ,  sau  pentru a deplasa cursorul cu un spaţiu sau un rând.
• Pentru a muta cursorul la începutul sau la sfârşitul rândului curent, apăsaţi pe tasta Shift 
şi apoi apăsaţi pe tasta  sau .

• Pentru a muta cursorul la începutul blocului anterior sau următor, apăsaţi pe tasta Shift 
şi apoi apăsaţi pe tasta  sau .

Inserarea textului
• Pentru a insera text suplimentar într-un rând de text existent, mutaţi cursorul în dreptul 

caracterului aflat în dreapta poziţiei de la care doriţi să începeţi introducerea textului şi apoi 
introduceţi textul suplimentar. Textul nou este introdus în partea stângă a cursorului.

Ştergerea textului

Ştergerea pe rând a caracterelor
• Pentru a şterge un caracter dintr-un rând de text existent, mutaţi cursorul în dreptul 

caracterului aflat în dreapta poziţiei de la care doriţi să începeţi ştergerea textului şi apoi 
apăsaţi pe tasta BS (ştergere înapoi). De fiecare dată când apăsaţi pe tasta BS (ştergere 
înapoi), va fi şters caracterul din stânga cursorului.

Introducerea şi editarea textului

• Număr maxim de rânduri
- Bandă de 24 mm: 7 rânduri
- Bandă de 18 mm: 5 rânduri
- Bandă de 12 mm: 3 rânduri
- Bandă de 9 mm şi 6 mm: 2 rânduri
- Bandă de 3,5 mm: 1 rând

Dacă ţineţi apăsată tasta BS (ştergere înapoi), caracterele din stânga cursorului sunt şterse 
continuu.
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4 Introducerea simbolurilor

Ştergerea întregului text odată
Folosiţi tasta Eliminare pentru a şterge întregul text.

Apăsaţi pe tasta Eliminare.
Sunt afişate opţiunile pentru meniul Eliminare.

Utilizând tasta  sau , selectaţi „Numai txt” pentru a şterge întregul text păstrând 
setările actuale de formatare ale textului sau selectaţi „Txt&format” pentru a şterge 
întregul text inclusiv setările definite pentru formatarea acestuia.

Apăsaţi tasta OK sau Enter.
Întregul text este şters. De asemenea, toate setările definite 
pentru formatarea textului vor fi şterse dacă aţi selectat opţiunea 
„Txt&format”.

Pe lângă simbolurile disponibile pe tastatură, există diferite simboluri (inclusiv caractere ASCII 
internaţionale şi extinse şi definite de utilizator *1) disponibile cu funcţia Simbol.
Pentru a introduce un simbol, folosiţi funcţia Simbol (consultaţi textul de mai jos).
Alternativ, apăsaţi tasta Shift şi apoi apăsaţi o tastă de pe tastatură pentru a introduce 
simbolul imprimat în colţul din dreapta sus al tastei selectate.
„Simboluri” selectabile (exclusiv caracterele definite de utilizator) sunt listate în Anexă. 
(Consultaţi pagina 57.)
Pentru a utiliza caracterele definite de utilizator, transferaţi imaginea în format bitmap 
pe P-touch cu ajutorul P-touch Transfer Manager.

*1 O imagine în format bitmap a unui caracter definit de utilizator, care nu este preinstalat pe P-touch.

Introducerea simbolurilor folosind funcţia Simbol

Apăsaţi pe tasta Simbol.
Sunt afişate o listă a categoriilor de simboluri şi simbolurile din categoria respectivă.

Selectaţi o categorie de simboluri (Punctuaţie, Matematică etc.) folosind tasta  sau  
şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

1

2

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la ecranul de introducere a textului, fără a şterge 
(sau elimina complet) textul sau formatarea textului.

• Dacă aţi selectat opţiunea „Txt&format”, întregul text este şters, iar P-touch este readus 
la setările implicite.

3

Introducerea simbolurilor

Ultimul simbol introdus este selectat în lista afişată.

1

2
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Selectaţi un simbol folosind tasta , ,  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Simbolul selectat este inserat în rândul de text.

Introducerea unui caracter definit de utilizator cu ajutorul funcţiei Simbol

Apăsaţi pe tasta Simbol.
Sunt afişate o listă a categoriilor de simboluri şi simbolurile din categoria respectivă.
Dacă a fost transferat un caracter definit de utilizator, opţiunea „Particularizat” este de 
asemenea afişată.

Selectaţi „Particularizat” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi o imagine de caracter definit de utilizator folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter.
Imaginea selectată va fi introdusă în rândul de text.

Utilizarea istoricului de simboluri
Vă puteţi crea o categorie personală de simboluri folosind istoricul de simboluri. „Istoric” va 
apărea numai după selectarea simbolurilor, pentru a vă ajuta să localizaţi rapid simbolurile 
dorite.

Apăsaţi pe tasta Meniu, selectaţi „Avansat” folosind tasta  sau , apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi „Istoric simbol” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter. Selectaţi apoi „Pornit” pentru a vă crea 
o categorie personală folosind tasta  sau .

3

Dacă selectaţi un simbol:
• Apăsaţi pe tasta Shift şi pe tasta Simbol pentru a reveni la pagina anterioară.
• Apăsaţi pe tasta Simbol pentru a trece la pagina următoare.

Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.

Înainte de a utiliza imaginile de caractere definite de către utilizator, transferaţi imaginile pe 
P-touch cu ajutorul P-touch Transfer Manager. Pentru P-touch Transfer Manager consultaţi 
„Utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)” la pagina 25.

1

Ultimul simbol introdus este selectat în lista afişată.

2
3

• Dacă selectaţi un simbol, apăsaţi pe tasta Simbol pentru a trece la pagina următoare.
• Imaginea cu caracterul definit de utilizator inserată este afişată ca marcaj definit de 

utilizator evidenţiat ( ) în ecranul de introducere a textului.
• Pentru a vizualiza imaginea cu caracterul definit de utilizator în ecranul de introducere 

a textului, deplasaţi cursorul la imagine şi apăsaţi pe tasta Simbol.

Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.

Caracterele definite de utilizator nu pot fi adăugate la istoricul de simboluri, chiar dacă sunt 
transferate pe P-touch.

1

2
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6 Introducerea caracterelor accentuate

Apăsaţi tasta OK sau Enter pentru a aplica setarea.
Ecranul revine la ecranul de introducere a textului.

Introduceţi simbolul pe care doriţi să-l adăugaţi în istoric.

Apăsaţi pe tasta Simbol.
Apare „Istoric”, incluzând simbolul introdus la pasul 4.

P-touch poate afişa şi imprima un set de caractere accentuate, cum ar fi caracterele specifice 
ale unei alte limbi. În anexă sunt enumerate „Caractere accentuate” selectabile. 
(Consultaţi pagina 58.)

Introduceţi caracterul pe care doriţi să îl accentuaţi.

Apăsaţi pe tasta Accent. 
Caracterul pe care l-aţi introdus se modifică într-un caracter accentuat.

Apăsaţi tasta Accent în mod repetat până când este selectat caracterul accentuat dorit 
sau selectaţi-l folosind tasta  sau .

Apăsaţi tasta OK sau Enter.
Caracterul accentuat selectat este inserat în rândul de text.

3

Consultaţi „Introducerea simbolurilor folosind funcţia Simbol” 
la pagina 4 pentru detalii.

4

5

• Pot fi adăugate până la 30 simboluri la „Istoric”. Simbolul cel mai vechi va fi şters din categorie 
atunci când simbolurile adăugate la „Istoric” depăşesc 30 simboluri.

• Pentru a nu mai utiliza istoricul de simboluri, selectaţi „Oprit” din ecranul „Istoric simbol”.

Introducerea caracterelor accentuate

1
Modul Majuscule poate fi utilizat cu funcţia Accent.

2

3

Ordinea caracterelor accentuate afişate diferă în funcţie de limba ecranului LCD selectată.

4

Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
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Setarea atributelor caracterelor pentru etichetă
Folosind tasta Stil puteţi selecta un font şi puteţi defini atributele pentru dimensiune, lăţime, 
stil, rând şi aliniere. În anexă sunt enumerate opţiunile „Atribut de caracter” selectabile. 
(Consultaţi pagina 59.)

Apăsaţi pe tasta Stil.
Sunt afişate setările curente.

Selectaţi un atribut folosind tasta  sau  şi apoi setaţi o valoare pentru atributul 
respectiv folosind tasta  sau .

Apăsaţi tasta OK sau Enter pentru a aplica setările.

Setarea atributelor caracterelor pentru fiecare rând
Dacă o etichetă este formată din două sau mai multe rânduri de text, puteţi defini valori 
diferite ale atributelor caracterelor (font, dimensiune, lăţime, stil, rând şi aliniere) pentru 
fiecare rând.

Deplasaţi cursorul la rândul pe care doriţi să-l modificaţi folosind 
tasta , ,  sau . Apoi, apăsaţi pe tasta Shift şi apoi pe tasta 
Stil pentru a afişa atributele. (  pe ecran indică faptul că acum 
aplicaţi atributul doar pentru rândul respectiv.)

Setarea atributelor caracterelor

1

2

3
Noile setări NU vor fi aplicate dacă nu apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi pe tasta Spaţiu pentru a defini atributul selectat la valoarea implicită.
• Citirea caracterelor mici poate fi dificilă atunci când sunt aplicate anumite stiluri (de ex. 

umbră + cursiv).
• În funcţie de tipul de aplicaţie de etichetare, nu puteţi modifica valoarea setării Stil. În acest caz, 

se afişează  în previzualizarea din partea dreaptă a ecranului.

Dacă pentru fiecare rând definiţi valori diferite ale atributului, valoarea 
va fi afişată ca ***** atunci când apăsaţi pe tasta Stil. Când modificaţi 
setarea în acest ecran folosind tasta  sau , aceeaşi modificare se 
aplică tuturor rândurilor etichetei.
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8 Setarea cadrelor

Setarea Stil reglare automată
Dacă „Mărime” a tastei Stil este setată pe „Auto”, iar lungimea etichetei are o setare 
specifică, puteţi selecta modalitatea de a reduce dimensiunea textului pentru a se încadra 
pe lungimea etichetei.

Apăsaţi pe tasta Meniu, selectaţi „Avansat” utilizând tasta  sau , apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi „Stil reg. auto” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi stilul folosind tasta  sau .

Apăsaţi tasta OK sau Enter pentru a aplica setările.

Puteţi selecta cadrul etichetei folosind tasta Stil. În anexă sunt enumerate „Cadre” selectabile. 
(Consultaţi pagina 61.)

Apăsaţi pe tasta Stil. Sunt afişate setările curente.

Selectaţi un atribut folosind tasta  sau  până când este 
selectată opţiunea „Cadru”, apoi selectaţi un cadru folosind 
tasta  sau .

Apăsaţi tasta OK sau Enter pentru a aplica setările.

1

2
3

• Dacă este selectată opţiunea „Dimensiune text”, dimensiunea totală a textului va fi 
modificată astfel încât să se încadreze pe etichetă.

• Dacă este selectată opţiunea „Lăţime text”, lăţimea textului va fi redusă la dimensiunea 
setării „x 1/2”. (Dacă este necesară o reducere suplimentară a dimensiunii pentru a încadra 
textul în lungimea selectată a etichetei, dimensiunea întregului text va fi modificată după 
reducerea lăţimii textului la setarea x 1/2.)

4

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi pe tasta Spaţiu pentru a seta stilul la setarea implicită („Dimensiune text”).

Setarea cadrelor

1

2

Noile setări NU vor fi aplicate dacă nu apăsaţi pe tasta OK 
sau Enter.

3

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi pe tasta Spaţiu pentru a defini atributul selectat la valoarea implicită.
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Opţiunile de tăiere a benzii vă permit să specificaţi modul de alimentare şi de tăiere a benzii 
la imprimarea etichetelor.

Apăsaţi pe tasta Meniu.

Selectaţi „Opţ. tăiere” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Setaţi valoarea folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter pentru 
a aplica setările.

Opţiuni de tăiere a benzii

Opţiuni de tăiere a benzii

1
2
3

Noile setări NU vor fi aplicate dacă nu apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Consultaţi tabelul privind opţiunile de tăiere a benzii pentru o listă a tuturor setărilor disponibile.

Nr Tăiere completă Half cut Lanţ Imagine

1 Nu Da Nu

2 Da Da Nu

3 Nu Nu Nu

4 Da Nu Nu

5 Nu Da Da



EDITAREA UNEI ETICHETE

10 Opţiuni de tăiere a benzii

6 Da Da Da

7 Nu Nu Da

8 Da Nu Da

9 Bandă specială

Nr Tăiere completă Half cut Lanţ Imagine
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IMPRIMAREA ETICHETELOR

Puteţi previzualiza pagina curentă şi verifica formatul înainte de imprimare.

Apăsaţi pe tasta Previzualizare.
O imagine a etichetei este afişată pe ecran.
1. Bara indică poziţia porţiunii din etichetă afişată 

în prezent pe ecran.
2. Lăţimea benzii casetei de bandă instalate şi lungimea 

etichetei sunt indicate astfel:
Lăţime bandă x Lungime etichetă

3. Informaţiile referitoare la caseta de bandă instalată 
va fi detectată şi indicată. Pe primul rând este indicată 
culoarea caracterului, iar pe cel de al doilea rând este 
indicată culoarea benzii.

Apăsaţi pe tasta  sau  pentru a derula previzualizarea la stânga sau la dreapta.
Apăsaţi pe tasta  sau  pentru a mări sau micşora previzualizarea.

Etichetele pot fi imprimate după ce introducerea textului şi formatarea au fost finalizate.

Previzualizarea etichetelor

1

3 21

• Apăsaţi pe tasta Esc, OK sau Enter pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.
• Pentru a derula previzualizarea la marginea din stânga sau din dreapta, apăsaţi pe tasta Shift 
şi apoi apăsaţi pe tasta  sau .

• Pentru a imprima eticheta direct din ecranul de previzualizare, apăsaţi pe tasta Imprimare 
sau deschideţi ecranul cu opţiuni de imprimare şi selectaţi o opţiune de imprimare. Consultaţi 
„Imprimarea unei etichete” la pagina 11 pentru detalii.

• Examinarea înaintea imprimării este o imagine generată a etichetei şi aceasta poate diferi 
de eticheta reală atunci când este imprimată.

• Pentru anumite tipuri de casete, culoarea şi culoarea benzii nu pot fi detectate.

Imprimarea unei etichete

• Nu trageţi de eticheta care iese din fanta de ieşire a benzii. Aceasta face ca banda 
de cerneală să se desprindă de bandă, iar banda să devină inutilizabilă. 

• Nu blocaţi fanta de ieşire a benzii în timpul imprimării sau la alimentarea 
benzii. Aceasta cauzează blocarea benzii.

• Asiguraţi-vă că există bandă suficientă rămasă atunci când imprimaţi mai 
multe etichete în mod continuu. Dacă banda este pe terminate, definiţi mai 
puţine copii, imprimaţi pe rând câte o etichetă sau înlocuiţi caseta de bandă.

• Banda cu dungi indică terminarea casetei de bandă. Dacă aceasta apare în 
timpul imprimării, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire pentru a opri 
aparatul P-touch. Încercarea de a imprima cu o casetă de bandă goală poate 
deteriora aparatul P-touch.
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12 Imprimarea unei etichete

Imprimarea unei singure pagini
Apăsaţi pe tasta Imprimare pentru a începe imprimarea.

Imprimarea unui interval de pagini
Atunci când există mai multe pagini, puteţi specifica intervalul de pagini de imprimat.

Apăsaţi pe tasta Imprimare. Este afişat ecranul în care puteţi specifica intervalul 
de pagini.

Selectaţi „Toate”, „Curent” sau „Interval” folosind tasta  sau . Dacă selectaţi „Toate” 
sau „Curent”, treceţi la pasul 4.

Specificaţi prima şi ultima pagină.

Apăsaţi pe tasta OK sau Enter pentru a imprima.

Imprimarea copiilor multiple
Folosind această funcţie, puteţi imprima până la 99 de copii ale aceleiaşi etichete.

Asiguraţi-vă că în aparat este introdusă o casetă de bandă adecvată şi că aceasta este 
pregătită de imprimare.

Apăsaţi pe tasta Shift şi apoi pe tasta Imprimare pentru a afişa ecranul Copii, apoi 
selectaţi numărul de copii care trebuie imprimate folosind tasta  sau  sau tastaţi 
numărul cu ajutorul tastelor numerice.

Apăsaţi tasta OK sau Enter. „Imprimare... Copii” este afişat 
în timpul imprimării etichetelor.

1

2

3
Paginile albe nu sunt imprimate.

4

1

2

Menţineţi apăsată tasta  sau  pentru a modifica rapid numărul de copii.

Dacă selectaţi o opţiune automată de tăiere în timp ce imprimaţi 
copii multiple ale unei etichete, pe ecran va fi afişat un mesaj pentru 
a confirma dacă doriţi ca etichetele să fie tăiate după imprimarea 
fiecărei etichete.
Pentru a dezactiva afişarea mesajului, apăsaţi pe tasta Meniu, 
selectaţi „Avansat” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta 
OK sau Enter. Selectaţi „Pauză tăiere” folosind tasta  sau  
şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter. Selectaţi „Oprit” folosind 
tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

3

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Cifrele afişate pe ecran în timpul imprimării indică „numărul copiei curente/numărul de copii 

setat”.
• Dacă apăsaţi pe tasta Spaţiu în timp ce definiţi numărul de copii, valoarea va fi resetată la 

setarea implicită, 01.
• Dacă este afişat mesajul „Apăsați Imprimare pt. tăiere bandă și continuați”, apăsaţi tasta 

Imprimare. Pentru a seta dacă banda trebuie să fie tăiată după imprimarea fiecărei etichete, 
folosiţi „Opţ. tăiere”. Pentru detalii, consultaţi „Opţiuni de tăiere a benzii” la pagina 9.

• Pentru a imprima o etichetă creată folosind şablonul transferat, consultaţi „Utilizarea datelor 
transferate pe aparatul P-touch” la pagina 35.
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Dacă este necesar, tăiaţi eticheta imprimată la forma şi lungimea dorite cu o foarfecă etc.

Dezlipiţi eticheta de pe hârtia suport.

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

Lipirea etichetelor

1
2
3

• Hârtia suport a unor tipuri de benzi poate fi pretăiată pentru a uşura dezlipirea suportului. Pentru a 
dezlipi hârtia suport, îndoiţi eticheta pe lungime cu textul spre interior pentru a expune marginile 
interioare ale hârtiei suport. Apoi dezlipiţi hârtia suport bucată cu bucată.

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

• Asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile furnizate cu benzile din material textil, benzile adezive foarte 
rezistente sau alte benzi speciale şi respectaţi toate măsurile de precauţie notate în instrucţiuni.



14 Stocarea unei etichete în memorie

UTILIZAREA MEMORIEI DE FIŞIERE

Puteţi memora până la 99 dintre etichetele dvs. cel mai des utilizate în memoria de fişiere. 
Fiecare etichetă este memorată ca fişier, permiţându-vă să recuperaţi uşor şi rapid eticheta 
atunci când aveţi nevoie de ea din nou.

După ce aţi introdus textul şi aţi formatat eticheta, apăsaţi pe tasta Fişier.

Selectaţi „Salvare” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter. 
Este afişat un număr de fişier.
De asemenea, un text de etichetă este afişat dacă o etichetă este deja memorată 
la numărul de fişier respectiv.

Selectaţi un număr de fişier folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi tasta OK sau Enter.

Introduceţi numele fişierului şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Fişierul este salvat şi ecranul revine la ecranul de introducere a textului.

Apăsaţi pe tasta Fişier.

Selectaţi „Deschidere” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter. 
Este afişat numărul de fişier al unei etichete memorate.
De asemenea, pentru identificarea etichetei, se afişează textul etichetei.

Selectaţi un număr de fişier folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi tasta OK sau Enter 
pentru a deschide fişierul selectat. Fişierul este deschis şi afişat pe ecranul de 
introducere a textului.

• Când memoria de fişiere este plină, de fiecare dată când salvaţi un fişier va trebui să-l scrieţi 
peste unul dintre fişierele memorate.

• Spaţiul disponibil în memoria de fişiere poate fi confirmat cu ajutorul procedurii următoare. 
Apăsaţi pe tasta Meniu, selectaţi „Uz” utilizând tasta  sau , apoi apăsaţi pe tasta OK sau 
Enter. Selectaţi „Conţinut local” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

* Spaţiul disponibil care este afişat în „Disponibil: XXXX car.” poate diferi faţă de spaţiul disponibil efectiv.

Stocarea unei etichete în memorie

1
Dacă sunt transferate una sau mai multe etichete, va fi afişat un ecran pentru selectarea „Fişiere 
locale” sau „Şabloane transferate” atunci când apăsaţi tasta Fişier. Selectaţi „Fişiere locale”.

2

3
Dacă există deja un fişier memorat la numărul selectat, datele vor fi suprascrise de fişierul 
pe care încercaţi să-l salvaţi.

4

Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.

Deschiderea unui fişier de etichetă memorat

1
Dacă sunt transferate una sau mai multe etichete, va fi afişat un ecran pentru selectarea „Fişiere 
locale” sau „Şabloane transferate” atunci când apăsaţi tasta Fişier. Selectaţi „Fişiere locale”.

2

3

Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.



15Imprimarea unui fişier de etichetă memorat

ROMÂNĂ

8

1

2

3

4

5

6

7

9


 U

T
IL

IZ
A

R
E

A
 M

E
M

O
R

IE
I D

E
 F

IŞ
IE

R
E

Apăsaţi pe tasta Fişier.

Selectaţi „Imprimare” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Este afişat numărul de fişier al unei etichete memorate.
De asemenea, pentru identificarea etichetei, se afişează textul etichetei.

Selectaţi un număr de fişier folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta Imprimare, 
OK sau Enter.
• Imprimarea unei singure pagini:

O singură pagină este imprimată imediat.
• Imprimarea unui interval de pagini:

Este afişat ecranul în care puteţi specifica intervalul de pagini. Selectaţi „Toate” sau 
„Interval” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Apăsaţi pe tasta Fişier.

Selectaţi „Ştergere” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Este afişat numărul de fişier al unei etichete memorate.
De asemenea, pentru identificarea etichetei, se afişează textul etichetei.

Selectaţi un număr de fişier folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi tasta OK sau Enter.
Pe ecran va fi afişat mesajul „Şterge?”.

Apăsaţi tasta OK sau Enter pentru a şterge fişierul.

Imprimarea unui fişier de etichetă memorat

Pentru a imprima o etichetă creată folosind şablonul transferat, consultaţi „Utilizarea datelor 
transferate pe aparatul P-touch” la pagina 35.

1
2

3

Dacă selectaţi „Interval”, specificaţi prima şi ultima pagină.

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Mesajul „Lipsă text!” va fi afişat dacă încercaţi să imprimaţi un fişier fără text.
• Dacă este afişat mesajul „Apăsați Imprimare pt. tăiere bandă și continuați”, apăsaţi tasta 

Imprimare. Pentru a seta dacă banda trebuie să fie tăiată după imprimarea fiecărei etichete, 
folosiţi „Opţ. tăiere”. Pentru detalii, consultaţi „Opţiuni de tăiere a benzii” la pagina 9.

Ştergerea unui fişier de etichetă memorat

Pentru a şterge o etichetă folosind şablonul transferat, consultaţi „Ştergerea datelor transferate” 
la pagina 41.

1
2

3

4

Apăsaţi tasta Esc pentru a anula ştergerea fişierului şi pentru a reveni la ecranul anterior.



16 Utilizarea P-touch Editor

UTILIZAREA PROGRAMULUI SOFTWARE P-TOUCH

Va trebui să instalaţi P-touch Editor şi driverul de imprimantă pentru a putea utiliza aparatul 
P-touch cu calculatorul dumneavoastră.
Pentru detalii privind instalarea programului software P-touch, vă rugăm să consultaţi Ghidul 
de instalare şi configurare rapidă.
Consultaţi procedurile de mai jos pentru sistemul de operare al computerului dvs. Pe ecran 
este afişat „XX-XXXX” reprezentând numărul modelului P-touch.
Pentru a descărca cele mai recente drivere şi software-uri, vizitaţi Brother Solutions Center la: 
http://solutions.brother.com 

Utilizarea P-touch Editor (pentru Windows®)

 Lansarea P-touch Editor

Pentru Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2
De la butonul Start, faceţi clic pe [Toate programele] - [Brother P-touch] - 
[P-touch Editor 5.1].
Când este lansat P-touch Editor, selectaţi dacă doriţi să creaţi un nou layout sau 
să deschideţi un layout existent.

Pentru Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Faceţi clic pe [P-touch Editor 5.1] din ecranul [Aplicaţii] sau faceţi dublu clic pe 
[P-touch Editor 5.1] de pe spaţiul de lucru.
Când este lansat P-touch Editor, selectaţi dacă doriţi să creaţi un nou layout sau 
să deschideţi un layout existent.

Utilizarea P-touch Editor

1

• Puteţi lansa P-touch Editor şi folosind comenzi rapide, dacă aţi selectat crearea de comenzi 
rapide în timpul instalării.
• Pictograma comenzii rapide de pe spaţiul de lucru: dublu clic pentru a lansa P-touch Editor.
• Pictograma comenzii rapide din bara de lansare rapidă: clic pentru a lansa P-touch Editor.

• 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 meniu a P-touch Editor 
pentru a afişa caseta de dialog [Options] (Opţiuni). În partea stângă, selectaţi titlul [General] şi 
apoi setarea dorită din lista [Operations] (Operaţiuni) de la [Startup Settings] (Setări iniţializare). 
Setarea implicită este [Display New View] (Afişare vizualizare nouă).

http://solutions.brother.com
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Selectaţi o opţiune din ecran.

1. Pentru a crea un nou format, faceţi clic pe butonul [New Layout] (Layout nou).
2. Pentru a crea un nou layout folosind un layout presetat, selectaţi butonul categoriei 

dorite.
3. Pentru a conecta un format predefinit la o bază de date, bifaţi caseta corespunzătoare 

opţiunii [Connect Database] (Conectare Bază de Date).
4. Pentru a deschide un format existent, faceţi clic pe [Open] (Deschidere).
5. Pentru a deschide o aplicaţie astfel încât să creaţi mai uşor etichete pentru gestionarea 

echipamentelor electrice, faceţi clic pe butonul [Cable Labelling Wizard] (Expert de 
etichetare cabluri).

2

2

1
5

4
3
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18 Utilizarea P-touch Editor

Moduri de operare
P-touch Editor are trei moduri diferite de operare: modul [Express], modul [Professional] 
şi modul [Snap]. Puteţi schimba uşor modurile folosind butoanele de selecţie a modurilor.

Modul [Express]
Acest mod permite crearea rapidă şi uşoară a unor formate care conţin text şi imagini.
Ecranul modului [Express] este explicat mai jos:

1. Bara de meniuri
2. Bara de comenzi
3. Bara de instrumente de desenare/editare
4. Bara de proprietăţi
5. Fereastra de layout
6. Fereastra bazei de date
7. Butoane de selecţie a modurilor

7

2
1

3

4 5

6
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Modul [Professional]
Acest mod permite crearea unor formate folosind o gamă largă de instrumente şi opţiuni 
avansate.
Ecranul modului [Professional] este explicat mai jos:

1. Bara de meniuri
2. Bara de instrumente standard
3. Paleta de proprietăţi
4. Bara de instrumente de desenare/editare
5. Fereastra de layout
6. Fereastra bazei de date
7. Butoane de selecţie a modurilor
8. Bara laterală

7

2
1

3
4

8

6

5
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Modul [Snap]
Acest mod vă permite să efectuaţi un instantaneu parţial sau complet al ecranului computerului 
dvs, să-l imprimaţi ca imagine şi să-l salvaţi pentru o utilizare viitoare.

Faceţi clic pe butonul de selectare a modului [Snap]. 
Pe ecran va fi afişată caseta de dialog [Description of 
Snap mode] (Descrierea modului Snap).

Faceţi clic pe [OK]. 
Pe ecran este afişată paleta modului [Snap].

Utilizarea P-touch Editor (pentru Macintosh)

 Lansarea P-touch Editor

Faceţi dublu clic pe pictograma [P-touch Editor] de pe spaţiul de lucru.

Se lansează P-touch Editor.

1

2

• Dacă bifaţi caseta [Do Not Display This Dialog Again] (Nu se mai afişează această casetă de 
dialog) din caseta de dialog [Description of Snap mode] (Descrierea modului Snap) data viitoare 
veţi comuta în modul [Snap] fără ca pe ecran să mai fie afişată caseta de dialog.

• Pentru Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2
Puteţi lansa P-touch Editor şi în modul [Snap], făcând clic pe meniul Start - [Toate programele] - 
[Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)] (P-touch Editor 5.1 (mod Snap)).

• Pentru Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Puteţi lansa P-touch Editor şi în modul [Snap], făcând clic pe [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)] 
(P-touch Editor 5.1 (mod Snap)) din ecranul [Aplicaţii].

1
Şi metoda următoare poate fi utilizată pentru a lansa P-touch Editor. 
Faceţi dublu clic pe [Macintosh HD] - [Applications] (Aplicaţii) - [P-touch Editor] şi apoi 
pe pictograma aplicaţiei [P-touch Editor].
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Moduri de operare
Mod Standard
Acest mod asigură crearea simplă a etichetelor cu text şi imagini.
Fereastra de format este compusă din următoarele secţiuni:

1. Bara de comenzi
2. Bara de instrumente de desenare/editare
3. Inspector
4. Fereastra de layout
5. Fereastra bazei de date

Mod Snap
Cu acest mod, puteţi realiza o captură de ecran, imprima captura ca imagine şi salva captura 
pentru o utilizare ulterioară. Pentru a lansa modul Snap, urmaţi paşii de mai jos.

Dacă faceţi clic pe [Snap Mode] (Mod Snap), pe ecran 
va fi afişată caseta de dialog [Description of Snap 
mode] (Descrierea modului Snap). Faceţi clic pe [OK].

Se afişează modul Snap.

Dacă selectaţi [Do Not Display This Dialog Again] 
(Nu se mai afişează această casetă de dialog), la 
următoarea accesare a acestei opţiuni veţi trece direct 
în modul Snap.

1
2

5

4

3

1

2
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Actualizarea P-touch Editor
Programul software poate fi actualizat la cea mai recentă versiune disponibilă folosind P-touch 
Update Software.
În paşii următori, veţi vizualiza „XX-XXXX”. Citiţi „XX-XXXX” ca fiind denumirea aparatului 
P-touch.

Actualizarea programului software P-touch Editor (pentru Windows®)

Pentru Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2
Faceţi dublu clic pe pictograma [P-touch Update Software].

Pentru Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Faceţi clic pe [P-touch Update Software] din ecranul [Aplicaţii] sau faceţi clic dublu 
pe [P-touch Update Software] de pe spaţiul de lucru.

Faceţi clic pe pictograma [Actualizare software 
computer].

• Trebuie să fiţi conectat la Internet pentru a putea lansa P-touch Update Software.
• Puteţi constata că software-ul şi conţinutul acestui manual diferă.
• La instalarea P-touch Update Software, pentru a facilita utilizarea, pe spaţiul dvs. de lucru 

se instalează o pictogramă.
• Nu întrerupeţi alimentarea aparatului în timp ce transferaţi date sau actualizaţi programul 

software.

Pentru a utiliza P-touch Update Software, acesta trebuie instalat de pe CD-ROM-ul furnizat. 
De asemenea, puteţi descărca programul software din Brother Solutions Center 
(http://solutions.brother.com).

De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea 
P-touch Update Software.
Faceţi clic pe butonul Start şi apoi selectaţi [Toate programele] - 
[Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

1

2

http://solutions.brother.com
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Selectaţi [Imprimantă] şi [Limbă], bifaţi caseta 
corespunzătoare programului P-touch Editor şi apoi 
faceţi clic pe [Instalare].

Pe ecran va fi afişat un mesaj care indică terminarea instalării.

Actualizarea programului software P-touch Editor (pentru Macintosh)

Faceţi dublu clic pe pictograma [P-touch Update Software].

Faceţi clic pe pictograma [Computer software update] (Actualizare software computer).

3

Pentru a folosi P-touch Update Software, îl puteţi descărca din Brother Solutions Center 
(http://solutions.brother.com).
Utilizatorii Macintosh pot accesa direct această adresă URL făcând clic pe pictograma  
de pe discul CD-ROM.

De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea P-touch 
Update Software.
Faceţi dublu clic pe [Macintosh HD] - [Applications] (Aplicaţii) - 
[P-touch Update Software] şi apoi pe pictograma aplicaţiei [P-touch 
Update Software].

1

2

http://solutions.brother.com
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Selectaţi [Printer] (Imprimantă) şi [Language] (Limbă), 
bifaţi caseta corespunzătoare programului P-touch 
Editor şi apoi faceţi clic pe [Install] (Instalare).

Pe ecran va fi afişat un mesaj care indică terminarea instalării.

3
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Această aplicaţie vă permite să transferaţi şabloane şi alte date pe aparatul P-touch şi să 
salvaţi copii de rezervă ale datelor pe calculator.
Această funcţie nu este acceptată de calculatoarele Macintosh.
Există unele restricţii în ceea ce priveşte şabloanele care pot fi transferate pe P-touch. Pentru 
detalii, consultaţi „Observaţii privind utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)” 
la pagina 63.

Cum să utilizaţi P-touch Transfer Manager

Creaţi sau deschideţi un şablon folosind P-touch Editor.

Transferaţi şablonul în P-touch Transfer Manager.

Transferaţi şablonul pe aparatul P-touch folosind P-touch Transfer Manager.

Imprimaţi (fără a folosi un calculator) şablonul care a fost transferat pe aparatul P-touch.

Utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)

1
• Pregătiţi P-touch Editor şi deschideţi/editaţi şablonul.

• Actualizaţi P-touch Editor dacă este cazul.

• Observaţii privind utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®).

Pag. 16

Pag. 22

Pag. 63

2
• Transferarea şablonului etichetei la P-touch Transfer Manager.

Pag. 26

3
• Utilizarea P-touch Transfer Manager.

• Transferarea şabloanelor sau a altor date de pe calculator pe aparatul P-touch.
Pag. 27

Pag. 29

4
• Imprimarea şablonului transferat.

Pag. 35
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Transferarea şablonului etichetei la P-touch Transfer Manager
Şabloanele de etichete create în P-touch Editor trebuie transferate mai întâi la P-touch 
Transfer Manager.

În P-touch Editor, deschideţi şablonul de etichetă care trebuie transferat.

Faceţi clic pe [File] (Fişier) - [Transfer Template] (Transfer şablon) - [Preview] 
(Previzualizare). 
Puteţi verifica o previzualizare a şablonului imprimat înainte ca şablonul creat 
să fie trimis la P-touch şi imprimat.

Dacă nu sunt probleme cu şablonul afişat, faceţi clic pe [Transfer Template] (Transfer 
şablon). 
Se lansează P-touch Transfer Manager.

1

2

3

Mai puteţi lansa P-touch Transfer Manager folosind procedura următoare.
• Pentru Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2

De la butonul Start, faceţi clic pe [Toate programele] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - 
[P-touch Transfer Manager 2.2].

• Pentru Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Faceţi clic pe [P-touch Transfer Manager 2.2] din ecranul [Aplicaţii].



8

1

2

3

4

5

6

7

9

27Utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)

ROMÂNĂ


 U
T

IL
IZ

A
R

E
A

 P
R

O
G

R
A

M
U

L
U

I S
O

F
T

W
A

R
E

 P
-T

O
U

C
H

Utilizarea P-touch Transfer Manager
La pornirea P-touch Transfer Manager este afişată fereastra principală.

1. Bara de meniuri
Oferă acces la diferite comenzi, 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 imprimantă
Vă permite să selectaţi pe ce imprimantă sau aparat P-touch vor fi transferate datele. 
Dacă selectaţi un aparat P-touch, în lista dedicată pot fi afişate numai datele care pot 
fi trimise pe aparatul P-touch selectat.

4. Vizualizarea folderelor
Afişează o listă a directoarelor şi a aparatelor de etichetare P-touch. Dacă selectaţi 
un director, şabloanele din directorul selectat sunt afişate în lista de şabloane.
Dacă selectaţi un aparat P-touch, sunt afişate şabloanele curente şi alte date stocate 
pe aparatul P-touch.

5. Lista de şabloane
Afişează o listă a şabloanelor din directorul selectat.

6. Previzualizare
Afişează o previzualizare a şabloanelor din lista dedicată.

Mai puteţi lansa P-touch Transfer Manager şi din P-touch Editor.
Faceţi clic pe [File] (Fişier) - [Transfer Template] (Transfer şablon) - [Transfer].

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 
calculator pe aparatul P-touch prin USB.

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 „BLF” pentru extensia numelui de 
fişier dacă transferaţi datele prin Wi-Fi sau 
LAN. Selectaţi „PDZ” dacă transferaţi datele 
prin USB sau Bluetooth.
Interfeţele disponibile diferă în funcţie de 
aparatul dvs. Brother.

Backup 

(doar pentru P-touch 
Transfer Manager).

Recuperează şabloanele şi celelalte date 
salvate în aparatul P-touch şi le salvează 
pe calculator.

Open (Deschidere) Deschide şablonul selectat.

Print (Imprimare) Imprimă şablonul de etichetă selectat cu 
aparatul P-touch.

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 calculator pe aparatul P-touch
Utilizaţi procedura următoare pentru a transfera şabloane, baze de date şi imagini de pe 
calculator pe aparatul P-touch.

Lansaţi P-touch Transfer Manager cu ajutorul procedurii următoare.

Pentru Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2
De la butonul Start, faceţi clic pe [Toate programele] - [Brother P-touch] - [P-touch 
Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].

Pentru Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Faceţi clic pe [P-touch Transfer Manager 2.2] din ecranul [Aplicaţii].

Conectaţi calculatorul şi aparatul P-touch prin USB şi porniţi aparatul P-touch.
Numele modelului aparatului P-touch este afişat în vizualizarea folderelor.
Dacă selectaţi un aparat P-touch din vizualizarea folderelor, sunt afişate şabloanele 
curente şi alte date stocate pe aparatul P-touch.

Selectaţi aparatul P-touch pe care doriţi să transferaţi şablonul sau alte date.

1

2

3

Înainte de transferul datelor, asiguraţi-vă că PC-ul şi aparatul P-touch sunt conectate corect 
cu ajutorul unui cablu USB şi că alimentarea aparatului P-touch este pornită.
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Faceţi clic dreapta pe directorul [Configurations] (Configuraţii), selectaţi [New] (Nou) 
şi creaţi apoi un director nou.

În exemplul de mai sus este creat directorul [Transfer].

Trageţi şablonul sau alte date pe care doriţi să le transferaţi şi plasaţi-l în directorul nou.

Specificaţiile funcţiei de transfer

4

5

Tip date
Număr maxim de 

elemente transferabile
Detalii privind restricţiile

Şablon 99
• Fiecare şablon poate conţine maxim 

50 obiecte.
• Fiecare obiect poate conţine maxim 7 linii.

Bază de date 99
• Pot fi transferate numai fişiere *.csv.
• Fiecare fişier *.csv poate conţine maxim 

256 câmpuri şi 65.000 înregistrări.

Imagine
(Caracter definit 
de utilizator)

99

• Pot fi transferate numai fişiere *.bmp.
• Se recomandă fişierele *.bmp monocrome.
• Limita de dimensiune este 

de 2.048 × 2.048 pixeli.
• Imaginile late pot fi decupate.

Spaţiul disponibil în memoria de fişiere de transfer poate fi confirmat cu ajutorul procedurii 
următoare.
Apăsaţi pe tasta Meniu, selectaţi „Uz” utilizând tasta  sau , apoi apăsaţi pe tasta OK sau 
Enter. Selectaţi „Conţinut transferat” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau 
Enter.
* Spaţiul disponibil care este afişat în „Disponibil: X.XXMB” poate diferi faţă de spaţiul disponibil efectiv.
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Puteţi vizualiza şabloane şi alte date selectând directorul din directorul [Configurations] 
(Configuraţii), selectând [All Contents] (Tot conţinutul) sau selectând una dintre 
categoriile de sub [Filter] (Filtru), cum ar fi [Layouts] (Formate).

Dacă transferaţi mai multe şabloane sau alte date, trageţi toate fişierele pe care doriţi 
să le transferaţi şi plasaţi-le în directorul nou.

Fiecărui fişier îi este alocat un număr de cheie (locaţia memoriei în aparatul P-touch) 
atunci când este plasat în noul director.

Pentru a modifica numărul de cheie atribuit unui element, faceţi clic dreapta pe acesta, 
selectaţi [Key Assign] (Alocare taste) şi apoi selectaţi numărul de cheie dorit.

6

• Tuturor datelor transferate pe aparatul P-touch le este atribuit un număr de cheie.
• Dacă şablonul sau alte date transferate pe aparatul P-touch deţin acelaşi număr de cheie ca un 

alt şablon salvat pe aparatul P-touch, noul şablon îl va suprascrie pe cel vechi. Puteţi confirma 
alocările numerelor de cheie ale şabloanelor salvate pe aparatul P-touch prin realizarea unei 
copii de siguranţă a şabloanelor sau a altor date (consultaţi „Realizarea copiilor de siguranţă 
pentru şabloane şi alte date salvate pe aparatul P-touch” la pagina 33).

• Dacă memoria aparatului P-touch este plină, ştergeţi unul sau mai multe şabloane din memoria 
nonvolatilă a aparatului P-touch (consultaţi „Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane şi 
alte date salvate pe aparatul P-touch” la pagina 33).
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Pentru a schimba numele şabloanelor sau altor date ce urmează a fi transferate, faceţi 
clic pe elementul dorit şi introduceţi numele nou.

Selectaţi directorul care conţine şabloanele sau celelalte date pe care doriţi să le 
transferaţi, apoi faceţi clic pe [Transfer]. Va fi afişat un mesaj de confirmare.

Faceţi clic pe [OK].

Şabloanele sau celelalte date selectate sunt transferate pe aparatul P-touch.

7

8

Puteţi transfera şi elemente individuale pe aparatul P-touch. Selectaţi şablonul sau celelalte date 
pe care doriţi să le transferaţi, apoi faceţi clic pe [Transfer].

9

Pentru a imprima datele care au fost transferate pe aparatul P-touch, aparatul P-touch trebuie 
comutat din modul de transfer în modul normal. Opriţi aparatul P-touch şi reporniţi-l.
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Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane şi alte date salvate 
pe aparatul P-touch
Utilizaţi procedura următoare pentru a recupera şabloanele sau alte date salvate pe aparatul 
P-touch şi a le salva pe calculator.

Conectaţi calculatorul şi aparatul P-touch şi porniţi aparatul P-touch.
Numele modelului aparatului P-touch este afişat în vizualizarea folderelor.
Dacă selectaţi un aparat P-touch din vizualizarea folderelor, sunt afişate şabloanele 
curente şi alte date stocate pe aparatul P-touch.

Selectaţi aparatul P-touch de pe care doriţi să copiaţi şi apoi faceţi clic pe [Backup].
Este afişat un mesaj de confirmare.

Faceţi clic pe [OK].
Un nou director este creat sub aparatul P-touch în vizualizarea folderelor. Numele 
directorului are la bază data şi ora realizării copiei de siguranţă. Toate şabloanele 
şi celelalte date de pe aparatul P-touch sunt transferate în noul director şi salvate 
pe calculator.

• Şabloanele sau alte date la care aţi făcut copii de siguranţă nu pot fi editate pe calculator.
• În funcţie de modelul aparatului P-touch, este posibil ca şabloanele sau celelalte date la care 

s-a făcut copia de siguranţă de pe alt model P-touch să nu poată fi transferate pe celălalt model 
P-touch.

1

2

3



UTILIZAREA PROGRAMULUI SOFTWARE P-TOUCH

34 Utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)

Ştergerea tuturor datelor din aparatul P-touch
Utilizaţi procedura următoare pentru a şterge toate şabloanele şi alte date salvate în aparatul 
P-touch.

Conectaţi calculatorul şi aparatul P-touch şi porniţi aparatul P-touch.
Numele modelului este afişat în vizualizarea folderelor.

Faceţi clic dreapta pe modelul dvs. şi apoi selectaţi [Delete All] (Ştergere toate).

Este afişat un mesaj de confirmare.

Faceţi clic pe [OK].
Sunt şterse toate şabloanele şi celelalte date salvate în aparatul P-touch.

1

2

3
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Pentru a crea sau a imprima eticheta se poate utiliza un şablon, o bază de date sau un 
caracter definit de utilizator, transferat de pe calculator.
Pentru a şterge datele transferate, consultaţi „Ştergerea datelor transferate” la pagina 41.

O imagine caracter definită de utilizator
Pentru a introduce imaginea, consultaţi „Introducerea simbolurilor” la pagina 4.

Imprimarea şablonului transferat
Un format de etichetă creat cu P-touch Editor (fişier *.lbx) poate fi transferat la aparatul P-touch, 
unde poate fi folosit ca şablon pentru imprimarea etichetelor. Şabloanele pot fi editate sau 
imprimate fie folosind text dintr-o bază de date, fie introducând text direct în şablon.

Dacă trebuie editat un şablon care nu are niciun obiect

Apăsaţi pe tasta Fişier, selectaţi „Şabloane transferate” folosind tasta  sau , apoi 
apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi şablonul care urmează a fi imprimat folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter.

Apăsaţi tasta Imprimare pentru a începe imprimarea.

Dacă trebuie editat un şablon care are un obiect
Dacă este necesar, şablonul poate fi editat temporar. Totuşi, şablonul nu poate fi salvat 
după ce este modificat.
Dacă şablonul nu este conectat cu o bază de date, eticheta va fi gata de imprimare după 
ce selectaţi şablonul etichetei şi introduceţi textul în fiecare dintre câmpurile sale.
Dacă şablonul este conectat cu o bază de date, se poate imprima o singură înregistrare 
sau un interval de înregistrări din baza de date interconectate cu şablonul.

Apăsaţi pe tasta Fişier, selectaţi „Şabloane transferate” folosind tasta  sau , apoi 
apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Utilizarea datelor transferate pe aparatul P-touch

• Înainte de a edita un şablon, transferaţi-l pe aparatul P-touch.
• Când transferul datelor pe aparatul P-touch este finalizat, opriţi şi apoi reporniţi aparatul P-touch.

1

„Şabloane transferate” este afişat dacă şablonul este transferat.

2

Dacă şablonul este conectat cu o bază de date, pictograma  apare în colţul din dreapta 
sus al ecranului.

3

• Procedura următoare este pentru imprimarea unei înregistrări singulare din baza de date.
• Nu puteţi adăuga sau şterge un sfârşit de linie.

1

„Şabloane transferate” este afişat dacă şablonul este transferat.
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Selectaţi şablonul care urmează a fi editat folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe 
tasta OK sau Enter.

Selectaţi „Editare etich. (nesalv.)” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK 
sau Enter.
Sunt afişate obiectele care pot fi editate.

Selectaţi obiectul care urmează a fi editate folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe 
tasta OK sau Enter.
Dacă şablonul nu este conectat cu o bază de date:

Este afişat conţinutul obiectului selectat. Editaţi obiectul şi apăsaţi apoi pe tasta OK 
sau Enter.

Dacă şablonul este conectat cu o bază de date:
Este afişată prima înregistrare din baza de date. Editaţi obiectul şi apăsaţi apoi pe 
tasta OK sau Enter.

Apăsaţi tasta Imprimare pentru a începe imprimarea.

Dacă şablonul este conectat la baza de date şi nu va fi editat

Apăsaţi pe tasta Fişier, selectaţi „Şabloane transferate” folosind tasta  sau , apoi 
apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi şablonul care urmează a fi imprimat folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe 
tasta OK sau Enter.

Selectaţi „Impr. din bază de date” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK 
sau Enter.
Este afişat conţinutul bazei de date interconectată cu şablonul.

Selectaţi prima înregistrare din intervalul pe care doriţi să-l imprimaţi 
folosind tasta , ,  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

2

Dacă şablonul este conectat cu o bază de date, pictograma  apare în colţul din dreapta sus al 
ecranului.

3

4

5

La editarea şabloanelor conectate cu o bază de date:
• Dacă a fost editat un obiect care nu este conectat cu baza de date, puteţi apăsa tasta Esc pentru a reveni 

la pasul 3, apoi selectaţi „Impr. din bază de date” pentru a imprima un interval selectat din baza de date.
Pentru a selecta intervalul pe care doriţi să-l imprimaţi, consultaţi paşii de la 3 la 5 din „Dacă şablonul 
este conectat la baza de date şi nu va fi editat”.

• Dacă a fost editat un obiect care este conectat cu baza de date, conţinutul editat va fi şters dacă 
selectaţi „Impr. din bază de date”. În consecinţă, imprimaţi şablonul doar apăsând pe tasta Imprimare 
aşa cum este indicat la pasul 5 de mai sus.

• Procedura următoare este pentru imprimarea înregistrărilor din baza de date. Baza de date rămâne 
neschimbată.

• La imprimarea unei game de înregistrări ale bazei de date, textul nu poate fi editat.

1

„Şabloane transferate” este afişat dacă şablonul este transferat.

2

Dacă şablonul este conectat cu o bază de date, pictograma  apare în colţul din dreapta sus al 
ecranului.

3

4
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Selectaţi ultima înregistrare din intervalul pe care doriţi să-l imprimaţi 
folosind tasta , ,  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta Imprimare, 
OK sau Enter pentru a începe imprimarea.
Când intervalul este setat, înregistrările selectate vor fi evidenţiate.

Utilizarea datelor dintr-o bază de date transferată
O bază de date convertită într-un fişier *.csv file poate fi transferată pe aparatul P-touch.
Datele pentru o bază de date transferate fără un şablon pot fi importate în fiecare tip de aplicaţie 
de etichetare. Datele aferente bazei de date sunt importate conform numărului de blocuri şi 
de pagini setat pentru fiecare tip de aplicaţie de etichetare. Consultaţi „Selectarea unui tip de 
aplicaţie de etichetare” din Ghidul de instalare şi configurare rapidă pentru detalii referitoare 
la setarea numărului de blocuri şi de pagini pentru fiecare tip de aplicaţie de etichetare.

Rezultatele imprimării sunt afişate pentru fiecare tip de aplicaţie de etichetare atunci când 
sunt importate baze de date pentru următoarele exemple.

5

• Apăsaţi pe tasta Esc pentru a reveni la pasul anterior.
• Numărul maxim de caractere ce pot fi imprimate pentru un şablon transferat este de 

1.500 caractere. Totuşi, numărul maxim de caractere va scădea dacă se adaugă sfârşituri de linie 
sau blocuri.

• Înainte de a utiliza o bază de date, transferaţi-o pe aparatul P-touch.
• Dacă o bază de date şi un şablon sunt interconectate şi transferate împreună, baza de date poate 

utiliza numai respectivul şablon.

• Dacă intervalul bazei de date selectate este mai mare decât numărul de blocuri şi de pagini setat, 
datele vor fi importate până când se atinge numărul maxim de blocuri şi de pagini.

• Dacă numărul de blocuri şi de pagini setat este mai mare decât intervalul bazei de date selectate, 
operaţiunea se va încheia după ce întreaga bază de date este importată. Blocurile şi paginile 
rămase vor fi imprimate goale, fără date.

Exemplu 1: Exemplu 2:number name type length Block No.
1A-B01 AA a 10 #008
1A-B02 AB b 20 #009
1A-B03 AC c 30 #010
1A-B04 AD d 40 #011
1A-B05 AE e 50 #012
1A-B06 AF f 60 #013
1A-B07 AG g 70 #014
1A-B08 AH h 80 #015
1A-B09 AI i 90 #016

a number name type length Block No.
1A-B01 AA a 10 #008
1A-B02 AB b 20 #009
1A-B03 AC c 30 #010
1A-B04 AD d 40 #011
1A-B05 AE e 50 #012
1A-B06 AF f 60 #013
1A-B07 AG g 70 #014
1A-B08 AH h 80 #015
1A-B09 AI i 90 #016

b

Tip aplicaţie 
de etichetare

Import de date 
Metodă

Rezultat imprimare pentru 
Exemplu 1 

(un câmp selectat per 
înregistrare)

Rezultat imprimare pentru 
Exemplu 2 

(două câmpuri selectate 
per înregistrare)

GENERAL Datele sunt 
importante în 
ordine, în funcţie 
de numărul de 
blocuri şi de pagini 
setat

* Dacă sunt setate 2 blocuri per 
pagină

* Dacă sunt setate 2 blocuri per 
pagină

PLACĂ 
FRONTALĂ

Pentru fiecare 
pagină separat

AA AB AC AD AA a AB b

AA AB AC AD AA a AB b
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Apăsaţi pe tasta Bază de date, selectaţi baza de date de utilizat şi apoi apăsaţi pe tasta 
OK sau Enter.
Este afişată prima înregistrare din baza de date selectată.

Selectaţi prima înregistrare din intervalul pe care doriţi să-l 
introduceţi şi apoi apăsaţi tasta OK sau Enter.
Va fi evidenţiată înregistrarea selectată.

Selectaţi ultima înregistrare din intervalul pe care doriţi să-l 
introduceţi şi apoi apăsaţi tasta OK sau Enter.
Va fi evidenţiat intervalul selectat.

Va fi afişat conţinutul bazei de date selectate.

COL. CABLU Pentru fiecare 
pagină separat

STEAG 
CABLU

Pentru fiecare 
pagină separat

Pentru fiecare 
bloc separat

TABLOU 
CONEXIUNI

Pentru fiecare 
bloc separat

BLOC 
SERTIZARE

Pentru fiecare 
bloc separat

Tip aplicaţie 
de etichetare

Import de date 
Metodă

Rezultat imprimare pentru 
Exemplu 1 

(un câmp selectat per 
înregistrare)

Rezultat imprimare pentru 
Exemplu 2 

(două câmpuri selectate 
per înregistrare)

A
A

A
A

A
A

A
B

A
B

A
B

A
C

A
C

A
C

A
D

A
D

A
D

A
A

A
A

A
A a a a A
B

A
B

A
B b b b

AA AA AB AB AA AA a a

AA AB AC AD AA a AB b

AA AB AC

AD AE AF

AA a AB

b AC c

AA AB AC AD AE AF
AG AH

AA a AB b AC c
AD d

1

• Dacă înregistrarea selectată nu este modificată într-un anumit 
interval de timp în timp ce baza de date este afişată, conţinutul 
înregistrării va fi afişat în partea de jos a ecranului. Totuşi, 
conţinutul înregistrării nu va fi afişat dacă înregistrarea conţine 
9 caractere sau mai puţine.

• Dacă tasta Previzualizare este apăsată, proprietăţile înregistrării 
vor fi afişate.

• La setarea intervalului, linia „nume câmpuri” (primul rând de date) 
nu poate fi selectat.

(După aprox.
1 secundă)

2
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Căutarea în baza de date
În timp ce selectaţi o înregistrare din baza de date pentru utilizare într-un şablon sau adăugare 
la o etichetă, puteţi căuta după înregistrări care conţin caractere specifice sau un număr specific.
Căutarea continuă spre dreapta după primul şir găsit. Apoi, înregistrările din baza de date vor 
fi căutate în aceeaşi direcţie ca şi ordinea de importare pentru tipul de etichetă. Se va căuta şi 
în linia „nume câmpuri”.
Caracterele de căutare posibile includ litere cu majuscule şi cu minuscule (inclusiv caractere 
accentuate), cifre şi simbolurile superioare afişate pe taste.

Apăsaţi pe tasta Bază de date, selectaţi baza de date de utilizat 
şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Este afişată prima înregistrare din baza de date selectată.

Tastaţi primul caracter (de ex., „B”) după care doriţi să căutaţi.
Exemplu: Dacă tastaţi „B”, în câmpuri se va căuta, de la primul 
câmp, după şirele de caractere ce conţin litera „B”.

Dacă este găsit un şir care conţine „B”, cursorul se va deplasa la 
datele respective, iar caracterul „B” va fi evidenţiat. Suplimentar, 
„B” va fi stocat în memoria internă.
Dacă nu este găsit un şir care conţine caracterul „B” selectat, 
cursorul va rămâne la poziţia sa curentă fără a se deplasa, 
iar caracterul „B” nu va fi stocat în memoria internă.

Tastaţi al 2-lea caracter (de ex., „R”) după care doriţi să căutaţi.
Apoi, după ce tastaţi „R”, în câmpuri se efectuează căutarea, 
de la următorul câmp, după şiruri de caractere ce conţin „BR”.

Dacă este găsit un şir care conţine „BR”, cursorul se va deplasa 
la datele respective, iar „BR” vor fi evidenţiate. Suplimentar, „BR” 
vor fi stocate în memoria internă.

Continuaţi să căutaţi în baza de date folosind aceeaşi procedură.

1

2

3

4
• În cazul în care caracterul căutat este conţinut în mai multe câmpuri 

din baza de date, apăsaţi tasta Bază de date pentru a vă deplasa la 
următorul câmp care conţine caracterul. Caracterul va fi evidenţiat 
în câmp.

• Apăsaţi tasta Ştergere înapoi pentru a şterge ultimul caracter de 
căutare care a fost tastat. Cursorul se deplasează la câmpul care 
conţine caracterele de căutare rămase.
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Editarea bazei de date

Apăsaţi pe tasta Bază de date, selectaţi baza de date de editat 
şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Mai puteţi selecta baza de date de editat şi prin apăsarea pe tasta 
Fişier şi selectarea „Şabloane transferate” - „Impr. din bază de 
date” folosind tasta  sau .
Este afişată prima înregistrare din baza de date selectată.

Selectaţi celula ce trebuie editată folosind tasta  sau . Apoi 
menţineţi apăsată tasta OK sau Enter.

Introduceţi noul text.

Apăsaţi pe tasta OK.
Este afişat noul text.

Apăsaţi din nou pe tasta OK.
Va fi evidenţiată înregistrarea editată.

1

2

3

Apăsaţi pe tasta Esc pentru a anula editarea textului şi a reveni la ecranul anterior. 

• Puteţi adăuga sau şterge un sfârşit de linie.
• Fiecare celulă poate conţine maxim 7 linii.

Dacă nu doriţi să imprimaţi baza de date, apăsaţi pe tasta OK şi apoi 
apăsaţi pe tasta Esc. Datele editate vor fi salvate.

4

5
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Dacă baza de date a fost transferată cu un şablon:
Selectaţi ultima înregistrare din intervalul pe care doriţi să-l imprimaţi 
folosind tasta , ,  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta Imprimare, 
OK sau Enter pentru a începe imprimarea.
Când intervalul este setat, înregistrările selectate vor fi evidenţiate.

Dacă baza de date a fost transferată fără un şablon:
Selectaţi ultima înregistrare din intervalul pe care doriţi să-l 
introduceţi şi apoi apăsaţi tasta OK sau Enter.
Va fi evidenţiat intervalul selectat.

Va fi afişat conţinutul bazei de date selectate.

Apăsaţi tasta Imprimare.

Ştergerea datelor transferate
Utilizaţi metodele următoare pentru a şterge datele transferate.
Pot fi şterse mai multe elemente împreună. Fiecare element trebuie şters separat.

Ştergerea imaginilor de caractere definite de utilizator

Apăsaţi pe tasta Simbol, selectaţi „Particularizat” folosind tasta  sau , apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi imaginea caracter definit de utilizator ce trebuie ştearsă folosind tasta  sau  
şi apoi apăsaţi pe tasta Eliminare.
Este afişat un mesaj „Ştergere?”.

Apăsaţi tasta OK sau Enter.
Imaginea caracter definit de utilizator este ştearsă şi este selectată imaginea următoare.
Dacă este necesar, ştergeţi caracterul următor.

Ştergerea şabloanelor

Apăsaţi pe tasta Fişier, selectaţi „Şabloane transferate” folosind tasta  sau , apoi 
apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

Selectaţi şablonul care urmează a fi şters folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe 
tasta OK sau Enter.

Selectaţi „Ştergere” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.
Este afişat un mesaj „Şterge?”.

Apăsaţi tasta OK sau Enter.
Şablonul selectat este şters şi următorul şablon este selectat.
Dacă este necesar, ştergeţi şablonul următor.

6

7
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Ştergerea bazei de date

Apăsaţi pe tasta Bază de date.

Selectaţi baza de date care urmează a fi ştearsă folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi 
tasta Eliminare.
Este afişat un mesaj „Ştergere?”.

Apăsaţi tasta OK sau Enter.
Baza de date selectată este ştearsă şi baza de date următoare este selectată.
Dacă este necesar, ştergeţi baza de date următoare.

1
2

3
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P-touch Library vă permite să imprimaţi şabloane sau să gestionaţi şabloane şi alte date.

Lansarea aplicaţiei P-touch Library

Pentru Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008/2008 R2
De la butonul Start, faceţi clic pe [Toate programele] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - 
[P-touch Library 2.2].

Pentru Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012
Faceţi clic pe [P-touch Library 2.2] din ecranul [Aplicaţii].

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

1. Bara de meniuri
Oferă acces la toate comenzile disponibile 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. Vizualizarea folderelor
Afişează o listă a directoarelor. Atunci când selectaţi un director, şabloanele sau alte date 
din directorul selectat sunt afişate în lista şabloanelor.

4. Lista şabloanelor
Afişează o listă a şabloanelor sau alte date din directorul selectat.

5. Previzualizare
Afişează o previzualizare a şabloanelor sau alte date selectate din lista şabloanelor.

Utilizarea P-touch Library

2

3

1

4

5
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Explicaţiile pictogramelor din bara de unelte

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

Programul care este asociat cu şablonul va fi pornit şi dvs. puteţi edita şablonul.

Pictogramă Denumirea butonului Funcţie

Open (Deschidere) Deschide şablonul selectat.

Print (Imprimare) Imprimă şablonul de etichetă selectat cu 
aparatul P-touch.

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.

Programul care porneşte depinde de tipul de fişier care este selectat. De exemplu, dacă selectaţi 
un şablon P-touch, se lansează P-touch Editor.
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Imprimarea şabloanelor
Selectaţi şablonul pe care doriţi să-l imprimaţi şi apoi faceţi clic pe [Print] (Imprimare).

Şablonul este imprimat folosind aparatul P-touch conectat.

Căutarea şabloanelor sau a altor date
Puteţi căuta şabloane sau alte date înregistrate în P-touch Library.

Faceţi clic pe [Search] (Căutare).
Pe ecran va fi afişată caseta de dialog [Search] (Căutare).

1
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Specificaţi criteriile de căutare.
Sunt disponibile următoarele criterii de căutare.

Faceţi clic pe [Begin Search] (Începere căutare).
Începe căutarea.

Închideţi caseta de dialog [Search] (Căutare).
Rezultatele căutării pot fi confirmate făcând clic pe [Search Results] (Rezultate căutării) 
din vizualizarea folderelor.

2

Setare 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 
vreunul dintre criterii.

Name (Nume) Vă permite să căutaţi un şablon sau alte date specificând numele 
fişierului.

Type (Tip)
Vă permite să căutaţi un şablon sau alte date specificând tipul 
fişierului.

Size (Dimensiune) Vă permite să căutaţi un şablon sau alte date specificând 
dimensiunile fişierului.

Date (Dată) Vă permite să căutaţi un şablon sau alte date specificând data 
fişierului.

3

4

Puteţi înregistra şabloane sau alte date în P-touch Library glisându-le şi fixându-le în directorul 
[All Contents] (Tot conţinutul) sau în vizualizarea folderelor. Puteţi de asemenea 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 caseta de dialog [Options] (Opţiuni), faceţi clic pe [Registration Settings] (Setări înregistrare) 

din fila [General].
3. Selectaţi momentul înregistrării şabloanelor create cu P-touch Editor şi apoi faceţi clic pe [OK].
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REŢEA

Mai întâi, trebuie să configuraţi setările reţelei wireless pentru aparatul P-touch pentru 
comunicarea cu reţeaua.
Puteţi selecta tipul reţelei, configura sau afişa setările de reţea şi aşa mai departe, folosind 
tasta Meniu.
Mai puteţi utiliza şi [Communication settings] (Setări de comunicare) din utilitarul de setare 
a imprimantei pentru configuraţia detaliată.
Consultaţi Ghidul utilizatorului de reţea pentru setările de reţea. Îl puteţi descărca din Brother 
Solutions Center (http://solutions.brother.com/).

Configurarea setărilor de reţea

http://solutions.brother.com/


48 Resetarea aparatului P-touch

RESETAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATULUI

Puteţi reseta memoria internă a aparatului dvs. P-touch atunci când doriţi să ştergeţi toate 
fişierele de etichete salvate sau în eventualitatea în care P-touch nu funcţionează 
corespunzător.

Resetarea datelor la setările din fabricaţie folosind tastatura aparatului P-touch

Resetarea tuturor setărilor definite pentru etichete şi setările personalizate
Opriţi aparatul P-touch. Apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele Shift şi Ştergere înapoi. În timp 
ce ţineţi apăsate tastele Shift şi Ştergere înapoi, apăsaţi o singură dată pe tasta Pornire 
şi apoi eliberaţi tastele Shift şi Ştergere înapoi.

Pentru a reseta setările personalizate
Opriţi aparatul P-touch. Apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele Shift şi R. În timp ce ţineţi apăsate 
tastele Shift şi R, apăsaţi o singură dată pe tasta Pornire şi apoi eliberaţi tastele Shift şi R.

Resetarea datelor folosind tasta Meniu
Apăsaţi pe tasta Meniu, selectaţi „Resetare” utilizând tasta  sau , apoi apăsaţi pe tasta 
OK sau Enter. Selectaţi metoda de resetare folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi pe tasta 
OK sau Enter.

Resetarea aparatului P-touch

Toate textele, setările de format, setările opţiunilor şi fişierele de etichete memorate sunt şterse 
atunci când resetaţi aparatul P-touch. De asemenea, setările definite pentru limbă şi pentru 
unităţile de măsură vor fi şterse.

Ridicaţi mai întâi degetul de pe tasta Pornire, apoi ridicaţi degetele de pe celelalte taste.

Ridicaţi mai întâi degetul de pe tasta Pornire, apoi ridicaţi degetele de pe celelalte taste.

Valoare Detalii

Resetare toate setările

Datele transferate (şabloane, baze de date şi caractere definite 
de utilizator) şi conţinutul memoriei de fişiere NU sunt şterse.
Celelalte date sunt şterse şi toate setările, cu excepţia setărilor 
Wi-Fi®, sunt resetate la setările din fabrică.

Ştergere tot conţinutul
Datele transferate (şabloane, baze de date şi caractere definite 
de utilizator) şi conţinutul memoriei de fişiere sunt şterse.
Alte date NU vor fi şterse, iar setările NU vor fi resetate.

Setare implicită fabrică Toate etichetele, setările personalizate și setările WI-FI sunt 
resetate la setările din fabrică.

Resetare setări Wi-Fi Toate setările Wi-Fi sunt resetate la setările din fabrică.
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Aparatul dvs. P-touch trebuie curăţat periodic pentru a-i menţine performanţa şi durata de 
viaţă.

Curăţarea unităţii
Ştergeţi praful şi urmele de pe unitatea principală folosind o lavetă moale şi uscată.
Folosiţi o lavetă uşor umezită pentru urmele dificil de curăţat.

Curăţarea capului de imprimare
Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate 
indică în general faptul că există murdărie pe capul de imprimare. 
Curăţaţi capul de imprimare cu ajutorul unui beţişor cu vată sau 
folosind caseta opţională de curăţare a capului de imprimare 
(TZe-CL4).
1. Cap de imprimare

Curăţarea cutter-ului de bandă
După utilizare repetată, pe lamele cutter-ului se poate acumula 
adeziv de pe bandă, care toceşte lamele şi poate astfel determina 
blocarea benzii.

Întreţinerea

Întotdeauna scoateţi bateriile şi deconectaţi adaptorul AC înainte de a curăţa aparatul P-touch.

Nu utilizaţi diluant pentru vopsea, benzen, alcool sau alţi solvenţi organici. Aceştia pot deforma 
carcasa sau deteriora aspectul aparatului P-touch.

• Nu atingeţi capul de imprimare direct cu mâinile goale.
• Consultaţi instrucţiunile furnizate cu caseta pentru curăţarea capului 

de imprimare pentru indicaţii privind modul de utilizare a acesteia.

• Aproximativ o dată pe an, ştergeţi lama cutter-ului cu un beţişor 
cu vată umezit cu alcool izopropilic (alcool pentru frecare).

• Nu atingeţi lama cutter-ului direct cu mâinile goale.

1



50 Ce faceţi când...

DEPANARE

Ce faceţi când...

Problemă Soluţie

Ecranul „se 
blochează” sau 
aparatul P-touch nu 
răspunde în mod 
corespunzător.

Consultaţi „Resetarea aparatului P-touch” la pagina 48 şi 
resetaţi memoria internă la setările iniţiale. Dacă resetarea 
aparatului P-touch nu rezolvă problema, deconectaţi adaptorul 
AC şi scoateţi bateriile pentru mai mult de 10 minute.

Afişajul rămâne gol 
după conectarea 
alimentării.

• Verificaţi ca bateriile să fie instalate corect şi ca adaptorul 
AC proiectat exclusiv pentru aparatul P-touch (inclus) să fie 
conectat corect.

• Verificaţi ca bateria Li-ion să fie încărcată complet.
Mesajele de pe LCD 
sunt afişate într-o 
limbă străină.

Consultaţi Ghidul de instalare şi configurare rapidă pentru 
a selecta limba dorită.

Eticheta nu este 
imprimată după 
apăsarea tastei 
Imprimare.

• Verificaţi dacă a fost introdus text şi dacă este instalată corect 
caseta de bandă, cu suficientă bandă rămasă. 

• Dacă banda este îndoită, tăiaţi partea îndoită şi trageţi banda 
prin fanta de ieşire a benzii. 

• Dacă banda este blocată, demontaţi caseta de bandă şi apoi 
scoateţi banda blocată şi tăiaţi-o. Verificaţi trecerea capătului 
benzii prin ghidajul pentru bandă înainte de a reinstala caseta 
de bandă.

Eticheta nu este 
imprimată corect.

• Scoateţi caseta de bandă şi reinstalaţi-o, apăsând-o ferm până 
când aceasta se fixează la locul ei.

• În cazul în care capul de imprimare este murdar, curăţaţi-l cu 
ajutorul unui beţişor cu vată sau al unei casete opţionale pentru 
curăţarea capului de imprimare (TZe-CL4).

Banda cu cerneală este 
separată de rola de 
cerneală.

Dacă banda cu cerneală este ruptă, 
înlocuiţi caseta de bandă. Dacă nu este 
ruptă, lăsaţi banda netăiată şi scoateţi 
caseta de bandă, apoi rulaţi banda cu 
cerneală slăbită pe bobină după cum 
se arată în figură.
1. Bobină

Aparatul P-touch se 
opreşte în timpul 
imprimării unei 
etichete.

• Înlocuiţi caseta de bandă dacă banda apare cu dungi, întrucât 
aceasta indică faptul că aţi ajuns la capătul benzii.

• Înlocuiţi toate bateriile sau conectaţi adaptorul AC direct la 
P-touch.

Eticheta nu este tăiată 
automat.

• Verificaţi setarea opţiunii de tăiere. Pentru detalii, consultaţi 
„Opţiuni de tăiere a benzii” la pagina 9. 
Alternativ, apăsaţi pe tasta Alim. & tăi.? pentru a alimenta 
şi tăia banda.

S-a produs o eroare de 
blocare a benzii care 
nu poate fi rezolvată 
deşi se urmează 
instrucţiunile din 
capitolul de depanare.

Contactaţi Serviciul Clienţi Brother.

1
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La imprimarea de copii 
multiple pentru o 
etichetă, pe ecran va fi 
afişat un mesaj pentru 
a confirma dacă doriţi 
ca etichetele să fie 
tăiate după ce eticheta 
a fost imprimată.

Deoarece etichetele tăiate nu trebuie să rămână în fanta de 
ieşire a benzii, pe ecran va fi afişat mesajul.
Pentru a dezactiva afişarea mesajului, apăsaţi pe tasta Meniu, 
selectaţi „Pauză tăiere” folosind tasta  sau  şi apoi apăsaţi 
pe tasta OK sau Enter.

Nu cunosc numărul 
versiunii firmware-ului 
pentru aparatul 
P-touch.

Numărul versiunii şi alte informaţii despre firmware pot fi 
confirmate folosind procedura următoare. Apăsaţi pe tasta 
Meniu, selectaţi „Info. versiune” utilizând tasta  sau , 
apoi apăsaţi pe tasta OK sau Enter.

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. Cod de bare
3. Orientare imprimare

• Încercaţi să utilizaţi un alt scaner.
• Vă recomandăm să imprimaţi codurile de bare cu [Standard] 

selectată din opţiunile [Quality] (Calitate). 
(Windows Vista®/Windows Server® 2008) 
Pentru a afişa opţiunile [Quality] (Calitate), deschideţi proprietăţile 

imprimantei făcând clic pe  - [Panou de control] - [Hardware 
şi sunete] - [Imprimante], făcând clic dreapta pe imprimanta ale 
cărei setări doriţi să le modificaţi, apoi făcând clic pe [Preferinţele 
de imprimare].
(Windows® 7/Windows Server® 2008 R2) 
Pentru a afişa opţiunile [Quality] (Calitate), deschideţi proprietăţile 

imprimantei făcând clic pe  - [Dispozitive şi imprimante], 
făcând clic dreapta pe imprimanta ale cărei setări doriţi să le 
modificaţi, apoi făcând clic pe [Preferinţele de imprimare]. 
(Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012) 
Pentru a afişa opţiunile [Quality] (Calitate), deschideţi proprietăţile 
imprimantei făcând clic pe [Panou de control] din ecranul 
[Aplicaţii] - [Hardware şi sunete] - [Dispozitive şi imprimante], 
făcând clic dreapta pe imprimanta ale cărei setări doriţi să le 
modificaţi, apoi făcând clic pe [Preferinţele de imprimare].

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

Utilizaţi P-touch Update Software de pe CD-ROM-ul livrat pentru a 
confirma că utilizaţi cea mai recentă versiune a software-ului.
Consultaţi Ghidul rapid de informaţie pentru detalii despre P-touch 
Update Software.

Problemă Soluţie

1

2

3
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Când apare un mesaj de eroare pe afişaj, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Mesaje de eroare

Mesaj Cauză/soluţie

Tip greşit 
de adaptor 
conectat!

Este conectat un adaptor AC incompatibil.
Utilizaţi un adaptor AC adecvat.

Baterie descărc.! Bateriile instalate se slăbesc.
Înlocuiţi bat.! Bateriile instalate se vor consuma în curând.
Reîncărc. 
bat.Li-ion!

Bateria este aproape goală. Reîncărcaţi bateria Li-ion.

Bat.Li-ion 
defectă Utilizaţi 
altă alimentare!

Bateria Li-ion este deteriorată. Utilizaţi un adaptor AC, baterii alcaline 
dimensiunea AA (LR6) si baterii reîncărcabile Ni-MH (HR6) 
dimensiunea AA.

Răcire unit. 
Aşteptaţi XX min. 
şi reporniţi!

Eroare temp. ridicată. Aşteptaţi timpul indicat în mesaj, apoi reîncercaţi.

Eroare 
cutter!

Cutter-ul de bandă a fost închis când aţi încercat să imprimaţi sau 
să alimentaţi banda. Opriţi aparatul P-touch şi apoi reporniţi-l înainte 
de a continua. Dacă banda s-a încurcat în cutter, scoateţi banda.

Introduceţi 
banda!

Nu există nicio casetă de bandă instalată atunci când încercaţi să 
imprimaţi sau să previzualizaţi o etichetă sau să alimentaţi banda. 
Instalaţi o casetă de bandă înainte de a continua.

Txt. compl! A fost introdus deja numărul maxim de caractere. Editaţi textul şi 
folosiţi mai puţine caractere.

Lipsă 
text!

Nu există text, simboluri sau date ale codului de bare introduse atunci 
când încercaţi să imprimaţi sau să previzualizaţi o etichetă. 
Introduceţi datele înainte de a continua.

Valoare 
incorectă!

Valoarea introdusă pentru definirea lungimii benzii, a copiilor multiple 
sau a funcţiei de numerotare este invalidă. Introduceţi o valoare 
validă pentru setare.

Bandă 
schimbată!

Caseta de bandă selectată pentru imprimare este diferită faţă 
de caseta de bandă instalată în aparatul P-touch.

Limit. rând! 
Max 7 rând.

A fost introdus deja numărul maxim de linii. Limitaţi numărul 
de rânduri la şapte.

Limită 
lăţ. bandă! 
Max 5 rând.

Există mai mult de cinci rânduri de text când apăsaţi pe tasta Imprimare 
sau Previzualizare dacă utilizaţi bandă de 18 mm. Limitaţi numărul de 
rânduri la cinci sau înlocuiţi cu o casetă de bandă de o lăţime mai mare.

Limită 
lăţ. bandă! 
Max 3 rând.

Există mai mult de trei rânduri de text când apăsaţi pe tasta Imprimare 
sau Previzualizare dacă utilizaţi bandă de 12 mm. Limitaţi numărul de 
rânduri la trei sau înlocuiţi cu o casetă de bandă de o lăţime mai mare.

Limită 
lăţ. bandă! 
Max 2 rând.

Există mai mult de două rânduri de text când apăsaţi pe tasta 
Imprimare sau Previzualizare dacă utilizaţi bandă de 9 mm sau 6 mm. 
Limitaţi numărul de rânduri la două sau înlocuiţi cu o casetă de bandă 
de o lăţime mai mare.

Limită 
lăţ. bandă! 
Max 1 rând

Există mai mult de un rând de text când apăsaţi pe tasta Imprimare 
sau Previzualizare dacă utilizaţi bandă de 3,5 mm. Limitaţi numărul de 
rânduri la unu sau înlocuiţi cu o casetă de bandă de o lăţime mai mare.
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Limită bloc! 
Max 99 
blocuri

Capacitate maximă a blocului depăşită. Limitaţi numărul de blocuri 
la 99.

Limită 
lungime!

Lungimea etichetei care trebuie imprimată folosind textul introdus 
este mai mare de 1 m. Editaţi textul astfel încât lungimea etichetei 
să fie mai mică de 1 m.

Introduceţi 
casetă 
de 24mm!

Nu este instalată o casetă de bandă de 24 mm în timp ce este 
selectat un şablon sau formate de bloc pentru 24 mm. Instalaţi 
o casetă de bandă de 24 mm.

Introduceţi 
casetă 
de 18mm!

Nu este instalată o casetă de bandă de 18 mm în timp ce este 
selectat un şablon sau formate de bloc pentru 18 mm. Instalaţi 
o casetă de bandă de 18 mm.

Introduceţi 
casetă 
de 12mm!

Nu este instalată o casetă de bandă de 12 mm în timp ce este 
selectat un şablon sau formate de bloc pentru 12 mm. Instalaţi 
o casetă de bandă de 12 mm.

Introduceţi 
casetă 
de 9mm!

Nu este instalată o casetă de bandă de 9 mm în timp ce este selectat 
un şablon sau formate de bloc pentru 9 mm. Instalaţi o casetă de 
bandă de 9 mm.

Introduceţi 
casetă 
de 6mm!

Nu este instalată o casetă de bandă de 6 mm în timp ce este selectat 
un şablon sau formate de bloc pentru 6 mm. Instalaţi o casetă de 
bandă de 6 mm.

Introduceţi 
casetă 
de 3,5mm!

Nu este instalată o casetă de bandă de 3,5 mm în timp ce este 
selectat un şablon sau formate de bloc pentru 3,5 mm. Instalaţi 
o casetă de bandă de 3,5 mm.

Introduceţi 
casetă tub 
HS de 23,6mm!

Nu este instalat un tub termocontractabil de 23,6 mm dacă este 
selectat şablonul pentru tubul termocontractabil de 23,6 mm. Instalaţi 
un tub termocontractabil de 23,6 mm.

Introduceţi 
casetă tub 
HS de 17,7mm!

Nu este instalat un tub termocontractabil de 17,7 mm dacă este 
selectat şablonul pentru tubul termocontractabil de 17,7 mm. Instalaţi 
un tub termocontractabil de 17,7 mm.

Introduceţi 
casetă tub 
HS de 11,7mm!

Nu este instalat un tub termocontractabil de 11,7 mm dacă este 
selectat şablonul pentru tubul termocontractabil de 11,7 mm. Instalaţi 
un tub termocontractabil de 11,7 mm.

Introduceţi 
casetă tub 
HS de 8,8mm!

Nu este instalat un tub termocontractabil de 8,8 mm dacă este 
selectat şablonul pentru tubul termocontractabil de 8,8 mm. Instalaţi 
un tub termocontractabil de 8,8 mm.

Introduceţi 
casetă tub 
HS de 5,8mm!

Nu este instalat un tub termocontractabil de 5,8 mm dacă este 
selectat şablonul pentru tubul termocontractabil de 5,8 mm. Instalaţi 
un tub termocontractabil de 5,8 mm.

Text 
prea lung!

Lungimea etichetei care trebuie imprimată folosind textul introdus 
este mai mare decât setarea lungimii. Editaţi textul pentru a se 
încadra în lungimea setată sau modificaţi setarea lungimii.

Memorie 
plină!

Nu există suficientă memorie internă disponibilă când încercaţi 
să salvaţi un fişier de etichetă. Ştergeţi fişierele inutile pentru a 
suplimenta memoria disponibilă pentru fişierul de etichetă nou.

Verif. nr. 
de cifre 
introduse!

Numărul de cifre introduse în datele codului de bare nu corespunde 
cu numărul de cifre setat în parametrii codului de bare. Introduceţi 
numărul corect de cifre.

Mesaj Cauză/soluţie
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Intr. A,B,C 
sau D la 
Pornire&ter.!

Datele codului de bare introduse nu au codul de început/de sfârşit 
necesar (A, B, C sau D necesar la începutul şi sfârşitul datelor codului 
de bare pentru protocolul CODABAR). Introduceţi corect datele 
codului de bare.

Max 5 coduri 
de bare pe 
etichetă!

Există deja cinci coduri de bare introduse în datele textului atunci 
când încercaţi să introduceţi un nou cod de bare. Puteţi folosi doar 
maximum cinci coduri de bare în fiecare etichetă. Puteţi introduce 
până la două coduri de bare atunci când  este selectat 
la formatul steagului.

Text 
prea lung!

Dimensiunea textului este prea mare. Selectaţi o opţiune diferită 
pentru dimensiune.

Er. Sist.XX! Contactaţi Serviciul Clienţi Brother.
Select. altă 
opţiune de 
tăiere!

Lungimea benzii definită folosind setările pentru lungimea benzii este 
mai mică decât lungimea totală a marginilor din stânga şi din dreapta 
aplicate în cazul în care selectaţi opţiunea de tăiere „Marg. mare”. 
Trebuie să selectaţi o opţiune de tăiere diferită.

Închideţi 
capacul!

Capacul din spate este deschis. Închideţi capacul în timp ce imprimaţi.

Banda instal. 
nu e compatib. 
cu aparatul!

A fost instalată o bandă incompatibilă cu aparatul P-touch. Utilizaţi 
o bandă compatibilă.

Limit rând! 
Max 297 rânduri 
per etichetă

Depăşeşte max. Puteţi introduce până la 297 de rânduri pe întreaga 
pagină şi în toate blocurile.

Funcţia bloc 
nepermisă! 

În această setare, nu puteţi adăuga sau şterge blocuri.

Limit. rând! 
Max 3 rând.

Formatul BLOC SERTIZARE permite imprimarea a până la 3 rânduri/
bloc.

Funcţia necesită 
bandă de 9mm 
sau mai lată!

Formatul BLOC SERTIZARE trebuie să utilizeze casete de bandă 
de 9 mm sau mai lată.

Secv. Niciun. ed.! Textul nu pot fi editat atunci când setaţi tipul de secvenţă din BLOC 
SERTIZARE la Orizontal sau Cotor.

Nicio bază date 
găsită!

Tasta Bază de date de pe aparatul P-touch a fost apăsată în timp 
ce niciun fişier bază de date a fost salvat în aparatul P-touch.

Lipsă date! Aţi încercat să deschideţi un fişier bază de date care nu conţine date.
Eroare cod bare! S-a încercat imprimarea etichetelor de coduri de bare dintr-o bază 

de date.
Aparatul P-touch va afişa acest mesaj atunci când intervalul selectat 
al bazei de date include caractere/numere nevalide, neacceptate 
de protocolul pentru coduri de bare.

Memorie plină! 
Reduceţi dim. fiş. 
pt. a continua

Mărimea totală a datelor depăşeşte memoria flash integrată după 
editarea înregistrărilor din baza de date.

Impr. la rez. mare 
neacceptată cu 
acest suport!

Nu se pot imprima etichete la rezoluţie mare dacă în aparatul P-touch 
sunt instalate medii neacceptate (bandă din material textil, tub 
termocontractibil etc.).

Mesaj Cauză/soluţie
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ANEXĂ

Unitatea principală

Specificaţii

Element Specificaţie
Afişaj

Afişarea caracterelor 15 caractere x 2 rânduri şi zonă pentru informaţii
(128 puncte x 64 puncte)

Contrast ecran 5 niveluri (+2, +1, 0, -1, -2)
Imprimarea

Metodă imprimare Transfer termic
Cap de imprimare 128 pct/180 dpi

Mod rezoluţie mare: Maxim 180 dpi × 360 dpi (dacă este 
conectată la un calculator) *1

Înălţime imprimare 18,0 mm max. (la utilizarea benzii de 24 mm)*2

Viteză imprimare Adaptor AC: Maxim 30 mm/s
Baterii: Maxim 20 mm/s
Viteza reală de imprimare diferă în funcţie de condiţii.

Casetă de bandă/tub Casetă de bandă Brother TZe (lăţimi de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 
12 mm, 18 mm, 24 mm)

Casetă de tub Brother HSe (lăţimi de 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 
17,7 mm, 23,6 mm)

Număr rânduri Bandă de 24 mm: 1 – 7 rânduri; bandă de 18 mm: 1 – 5 rânduri;
bandă de 12 mm: 1 – 3 rânduri; bandă de 9 mm: 1 – 2 rânduri;
bandă de 6 mm: 1 – 2 rânduri; bandă de 3,5 mm: 1 rând

Memorie (fişiere locale)
Dimensiune memorie 
tampon

Maxim 18.297 caractere

Memorare fişiere Maximum 99 fişiere
Memorie (transferate)

Memorare fişiere Maxim câte 99 şabloane, baze de date şi imagini (total 6 MB)
Sursă de alimentare

Sursă de alimentare Şase baterii alcaline „AA” (LR6) *3, şase baterii reîncărcabile 
„AA” Ni-MH (HR6) *3, *4, baterie Li-ion (BA-E001), adaptor AC 
(AD-E001)

Oprire automată Şase baterii alcaline „AA” (LR6)/şase baterii reîncărcabile „AA” 
Ni-MH (HR6): 20 min.
Baterie Li-ion (BA-E001): 30 min.
Adaptor AC (AD-E001): 60 min.
(Utilizaţi tasta Meniu pentru a modifica setarea de oprire 
automată a bateriei Li-ion sau a adaptorului AC)

Interfaţa
USB Ver. 2.0 (de mare viteză) (mini-B, periferic)
Reţea LAN wireless IEEE802.11b/g/n

(Mod infrastructură/mod Ad-hoc)
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Protocoale şi funcţii de securitate compatibile

Size (Dimensiune)
Dimensiuni Aprox. 125,8 mm (l) x 249,9 mm (L) x 94,1 mm (H)
Greutate Aprox. 1.048 g (fără casetă de bandă şi baterii)

Altele
Temperatură/
umiditate funcţionare

10 – 35 °C/20 – 80% umiditate (fără condens)
Temperatură maximă a bulbului umed: 27 °C

*1 Modul de înaltă rezoluţie nu poate fi folosit cu bandă din material textil sau tub 
termocontractibil.
*2 Dimensiunea reală a caracterelor poate fi mai mică decât înălţimea maximă 
de imprimare.
*3 Nu sunt incluse.
*4 Pentru cele mai recente informaţii despre bateriile recomandate, vizitaţi 
http://solutions.brother.com/ 

Element Specificaţie

Interfaţa Wireless IEEE 802.11b/g/n (Modul Infrastructură)
IEEE 802.11b (Modul Ad-hoc)

Reţea 
(comună)

Protocol (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), 
mDNS WINS, rezoluţie nume NetBIOS, rezolvitor DNS, 
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, server FTP, client 
şi server TFTP, ICMP, respondent LLMNR, SNMPv1/v2c

Protocol (IPv6) NDP, RA, rezolvitor DNS, LPR/LPD, mDNS Custom Raw 
Port/Port9100, server FTP, SNMPv1, client şi service 
TFTP, ICMP, respondent LLMNR, SNMPv1/v2c

Reţea 
(securitate)

Wireless SSID (32 caractere), WEP 64/128 biţi, WPA2-PSK (AES), 
LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

http://solutions.brother.com/
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Simboluri

Categorie Simboluri

Punctuaţie

Datacom

Audio/Vizual

Electric

Săgeţi

Siguranţă

Interzis

Paranteze

Matematică

Grecesc

Exponent/
Indice

Marcatori

Monedă

Div.

Simbolurile afişate în tabel pot fi uşor diferite de cele de pe ecranul LCD al aparatului P-touch 
LCD şi atunci când sunt imprimate.
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Caractere accentuate

Caracter Caractere accentuate Caracter Caractere accentuate

a n

A N

c o

C O

d r

D R

e s

E S

g t

G T

i u

I U

k y

K Y

l z

L Z
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Atribut de caracter

Atribut Valoare Rezultat Valoare Rezultat

Font

LGO
(Letter 
Gothic)

CAL
(Calgary)

HEL
(Helsinki)

BEL
(Belgium)

BRU
(Brussels)

ATL
(Atlanta)

US
ADM

(Adams)

LA
(Los 

Angeles)

BRN
(Brunei)

SGO
(San 

Diego)

SOF
(Sofia)

FLO
(Florida)

GER
(Germany)

Mărime

Auto

Când este selectat Auto, 
textul este ajustat 
automat pentru a 
imprima cea mai mare 
dimensiune disponibilă 
pentru fiecare lăţime 
a benzii.

18 pt

48 pt 12 pt

42 pt 9 pt

36 pt 6 pt

24 pt

Lăţime

x 2 x 2/3 

x 3/2 x 1/2 

x 1 
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Stil

Normal CRS
(Cursiv)

ALDIN
C+ALD
(Cursiv 
aldin)

CONT.
(Contur)

C+CON
(Cursiv 

conturat)

UMBRĂ
C+UMB
(Cursiv 
umbră)

SOLID
(Compact)

C+SLD
(Cursiv 

compact)

Linie

Oprit
SUB

(Subliniat)

DRP
(Tăiat)

Alin. 
(Aliniere)

Stg. Drpt.

Centru
Just 

(Stânga-
dreapta)

• Mărimea reală a fontului imprimat variază în funcţie de lăţimea benzii, numărul de caractere 
şi numărul de rânduri introduse. După ce caracterele ajung la o mărime minimă, fontul selectat 
se va modifica implicit într-un font personalizat, bazat pe stilul Helsinki. Astfel, puteţi imprima 
etichete utilizând cel mai mic text sau îngust posibil sau etichete cu mai multe rânduri.

• Întregul text de 6 puncte este imprimat în Helsinki, exceptând setarea implicită.

Atribut Valoare Rezultat Valoare Rezultat
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Tabel cu setările codurilor de bare

Cadre

Atribut Valoare Rezultat Valoare Rezultat

Cadru

Oprit 4

1 5

2 6

3 7

Coduri de bare

Atribut Valoare

Protocol
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, 

GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR

Lăţime
Mic

Mare

Nr.sub 
(caractere imprimate 
sub codul de bare)

Pornit

Oprit

Cif.ctrl 
(cifră control)

Oprit

Pornit 
(este disponibil numai pentru protocoalele CODE39, I-2/5 

şi CODABAR)
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Lista cu caractere speciale
CODE39 CODABAR

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Caracter special Caracter special

(SPAŢ.)

Caracter special Caracter special Caracter special
(SPAŢ.) DC3

DC4
NAK
SYN

NUL ETB
CAN

SOH EM
STX SUB
ETX ESC
EOT
ENQ FS
ACK
BEL GS
BS
HT RS
LF
VT US
FF DEL
CR FNC3
SO FNC2
SI FNC4

DLE FNC1
DC1
DC2
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Întrucât anumite funcţii P-touch Editor 5.1 nu sunt disponibile cu aparatul P-touch, reţineţi 
următoarele puncte atunci când utilizaţi P-touch Editor 5.1 pentru crearea şabloanelor.
Puteţi verifica o previzualizare a şablonului imprimat înainte ca şablonul creat să fie 
transferat la P-touch. Consultaţi „Transferarea şablonului etichetei la P-touch Transfer 
Manager” la pagina 26 pentru detalii.

Observaţii privind crearea şabloanelor
• Aparatul P-touch are 14 fonturi încărcate. Parte din textul din şablonul care este transferat 

pe aparatul P-touch va fi imprimat folosind fonturi şi dimensiuni de caractere similare care 
sunt încărcate în aparatul P-touch. Ca rezultat, 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 
parte din text poate să nu fie imprimată. Dacă acest lucru se întâmplă, modificaţi setarea 
obiectului text.

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

• Un câmp de numerotare specificat cu P-touch Editor nu poate fi transferat.
• Fundalurile specificate cu P-touch Editor nu sunt compatibile cu aparatul P-touch.
• Obiectele de dată şi oră folosind setarea „At Printing (La imprimare)” din P-touch Editor 

nu pot fi imprimate.
• Un format P-touch Editor care foloseşte funcţia de imprimare scindată (mărirea etichetei 
şi imprimarea ei pe 2 sau mai multe etichete) nu poate fi transferat.

• Aparatul P-touch citeşte numai primele şapte rânduri ale textului introdus într-un câmp 
al bazei de date.

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

Observaţii privind transferarea şabloanelor
• Eticheta imprimată poate fi diferită de imaginea care apare în zona de previzualizare 

a P-touch Transfer Manager.
• Dacă un cod de bare neîncărcate în aparatul P-touch este transferat pe P-touch, codul de 

bare va fi convertit într-o imagine, dacă este vorba despre un cod de bare bidimensional. 
Imaginea codului de bare convertit nu poate fi editată. În cazul în care codul de bare este 
unul unidimensional ce conţine un protocol de coduri de bare incompatibil cu aparatul 
P-touch, va surveni o eroare, iar şablonul nu poate fi transferat.

• Toate obiectele transferate care nu pot fi editate de aparatul P-touch sunt convertite în 
imagini.

• Obiectele grupate vor fi convertite într-un singur bitmap, din care datele nu pot fi editate 
cu tastatura P-touch.

Observaţii privind transferarea altor date decât şabloanele
• Dacă numărul sau ordinea câmpurilor dintr-o bază de date sunt modificate 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 P-touch ca „nume de câmpuri”.

• Siglele, simbolurile şi elementele grafice descărcate pe aparatul P-touch vor fi scalate 
automat (la 8 dimensiuni) ca font rezident sau oricare alt simbol rezident din bibliotecă.

Observaţii privind utilizarea P-touch Transfer Manager 
(pentru Windows®)




	MANUAL DE UTILIZARE E550W
	Cuprins
	EDITAREA UNEI ETICHETE
	Introducerea şi editarea textului
	Introducerea textului de la tastatură
	Adăugarea unui rând nou
	Adăugarea unui bloc nou
	Deplasarea cursorului
	Inserarea textului
	Ştergerea textului

	Introducerea simbolurilor
	Introducerea simbolurilor folosind funcţia Simbol
	Introducerea unui caracter definit de utilizator cu ajutorul funcţiei Simbol
	Utilizarea istoricului de simboluri

	Introducerea caracterelor accentuate
	Setarea atributelor caracterelor
	Setarea atributelor caracterelor pentru etichetă
	Setarea atributelor caracterelor pentru fiecare rând
	Setarea Stil reglare automată

	Setarea cadrelor
	Opţiuni de tăiere a benzii

	IMPRIMAREA ETICHETELOR
	Previzualizarea etichetelor
	Imprimarea unei etichete
	Imprimarea unei singure pagini
	Imprimarea unui interval de pagini
	Imprimarea copiilor multiple

	Lipirea etichetelor

	UTILIZAREA MEMORIEI DE FIŞIERE
	Stocarea unei etichete în memorie
	Deschiderea unui fişier de etichetă memorat
	Imprimarea unui fişier de etichetă memorat
	Ştergerea unui fişier de etichetă memorat

	UTILIZAREA PROGRAMULUI SOFTWARE P-TOUCH
	Utilizarea P-touch Editor
	Utilizarea P-touch Editor (pentru Windows®)
	Utilizarea P-touch Editor (pentru Macintosh)
	Actualizarea P-touch Editor

	Utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)
	Cum să utilizaţi P-touch Transfer Manager
	Transferarea şablonului etichetei la P-touch Transfer Manager
	Utilizarea P-touch Transfer Manager
	Transferarea şabloanelor sau a altor date de pe calculator pe aparatul P-touch
	Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane şi alte date salvate pe aparatul P-touch
	Ştergerea tuturor datelor din aparatul P-touch

	Utilizarea datelor transferate pe aparatul P-touch
	O imagine caracter definită de utilizator
	Imprimarea şablonului transferat
	Utilizarea datelor dintr-o bază de date transferată
	Ştergerea datelor transferate

	Utilizarea P-touch Library
	Lansarea aplicaţiei P-touch Library
	Deschiderea şi editarea şabloanelor
	Imprimarea şabloanelor
	Căutarea şabloanelor sau a altor date


	REŢEA
	Configurarea setărilor de reţea

	RESETAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATULUI
	Resetarea aparatului P-touch
	Resetarea datelor la setările din fabricaţie folosind tastatura aparatului P-touch
	Resetarea datelor folosind tasta Meniu

	Întreţinerea
	Curăţarea unităţii
	Curăţarea capului de imprimare
	Curăţarea cutter-ului de bandă


	DEPANARE
	Ce faceţi când...
	Mesaje de eroare

	ANEXĂ
	Specificaţii
	Simboluri
	Caractere accentuate
	Atribut de caracter
	Cadre
	Coduri de bare
	Tabel cu setările codurilor de bare
	Lista cu caractere speciale

	Observaţii privind utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)
	Observaţii privind crearea şabloanelor
	Observaţii privind transferarea şabloanelor
	Observaţii privind transferarea altor date decât şabloanele




