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Introducere

Notă importantă

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

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

 Imaginile de pe ecran din acest document pot diferi în funcţie de sistemul de operare al computerului.

 Înainte de a folosi aparatul P-touch, asiguraţi-vă că aţi citit toate documentele incluse cu aparatul P-touch 
pentru informaţii privind siguranţa şi funcţionarea corectă.

Simboluri utilizate în acest ghid

Următoarele simboluri sunt folosite în acest ghid.

AVERTIZARE Vă indică ce trebuie să faceţi pentru a evita riscul rănirii.

ATENŢIE Vă indică procedurile pe care trebuie să le urmaţi pentru a evita rănirile corporale 
minore sau deteriorarea aparatului P-touch.

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

Notă Indică note care furnizează informaţii sau instrucţiuni care vă pot ajuta să înţelegeţi 
mai bine şi să utilizaţi mai eficient produsul.
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Mărci înregistrate şi drepturi de autor

BROTHER este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.
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Microsoft Corp. în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
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Fiecare companie care are un titlu software menţionat în acest manual are un Acord de Licenţă Software 
specific programelor sale brevetate.
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Confirmarea mediului de reţea 1

Metoda de conectare variază în funcţie de mediul de reţea şi de tipul de dispozitiv pe care doriţi să-l conectaţi. 
Prin urmare, confirmaţi mediul de reţea înainte de a vă conecta la reţea.

Metode de conectare la reţeaua wireless 1

Există un punct de 
acces/router 
WLAN

Configurare wireless 
temporară utilizând un cablu 
USB

Consultaţi Configurare wireless 
temporară utilizând un cablu 
USB la pagina 4.

Configurare prin apăsarea unui 
buton, folosind WPS (Wi-Fi 
Protected Setup™)

Consultaţi Configurare prin 
apăsarea unui buton, folosind 
WPS (Wi-Fi Protected 
Setup™) la pagina 4.

Nu există un punct 
de acces/router 
WLAN

Utilizaţi Wireless Direct

Dispozitiv Android™

Consultaţi Imprimarea de pe 
dispozitive Android™ 
la pagina 16.

iOS

Consultaţi Imprimarea de pe 
dispozitive iOS la pagina 14.

Computer

Consultaţi Realizarea unei 
conexiuni cu ajutorul Wireless 
Direct la pagina 7.
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2
Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu computerele 2

Pentru a utiliza eficient aparatul P-touch sunt disponibile o serie de aplicaţii şi de funcţii.

Imprimarea de pe computere 2

Aplicaţie Windows Macintosh Opţiuni

P-touch Editor Lite r r

Nu este necesară instalarea unui driver sau a unui software 
pentru P-touch Editor Lite.

Cu P-touch Editor Lite puteţi crea rapid şi uşor diferite 
formate simple de etichete.

P-touch Editor Lite este compatibil numai când aparatul este 
conectat printr-un cablu USB.

P-touch Editor r r

Este necesară instalarea driverului şi a P-touch Editor.

Cu P-touch Editor puteţi crea o varietate de etichete 
personalizate în formate complexe, folosind fonturi, 
şabloane şi miniaturi.

P-touch Library r

Aceasta este instalată împreună cu P-touch Editor.

Această aplicaţie vă permite folosirea computerului pentru a 
gestiona şabloanele P-touch Editor şi alte date.

Puteţi folosi P-touch Library pentru a imprima şabloane.

P-touch Update Software r r

Este necesară instalarea P-touch Update Software.

Pot fi efectuate upgrade-uri ale software-ului pentru ultima 
versiune.

Printer Setting Tool 
(Instrument setări 
imprimantă)

r

Se instalează împreună cu driverul de imprimantă.

Această aplicaţie vă permite să specificaţi setările de 
comunicaţie ale imprimantei şi setările dispozitivului de la 
computer.

Utility r

Se instalează împreună cu driverul de imprimantă.

Această aplicaţie vă permite să specificaţi setările de 
comunicaţie ale imprimantei şi setările dispozitivului de la 
computer.

Wireless Device Setup 
Wizard (Expert 
configurare dispozitiv 
wireless)

r
Această aplicaţie vă permite să configuraţi imprimanta 
pentru o reţea wireless.

BRAdmin Light r r
Această aplicaţie vă permite să configuraţi şi să gestionaţi 
imprimanta din reţea de la computer.

BRAdmin Pro r
Această aplicaţie vă permite să configuraţi şi să gestionaţi 
imprimanta din reţea de la computer.
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Pentru informaţii suplimentare consultaţi [Întrebări frecvente şi depanare] din Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com/).

Funcţie utilă Windows Macintosh Opţiuni

Imprimarea distribuită r

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

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

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Imprimarea de 
etichete distribuite la imprimante multiple la pagina 42.

http://support.brother.com/
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Instalarea software-ului P-touch Editor şi a driverului de 
imprimantă 2

La imprimarea prin intermediul unei conexiuni USB 2

Pentru a imprima de pe computer trebuie să instalaţi software-ul P-touch Editor, driverul de imprimantă şi alte 
aplicaţii pe computer.

Vizitaţi site-ul nostru indicat mai jos şi descărcaţi software-ul necesar. Instrucţiunile de descărcare sunt 
disponibile pe pagina de descărcare:

 Pentru Windows®: http://www.brother.com/inst/ 

 Pentru Macintosh: Pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (http://support.brother.com/)

La imprimarea prin intermediul unei conexiuni de reţea wireless 2

Notă
Dacă aparatul P-touch este alimentat de baterii alcaline sau Ni-MH, nu puteţi realiza o conexiune la 
reţeaua wireless. Utilizaţi bateria Li-ion reîncărcabilă sau adaptorul AC.

Dacă doriţi să imprimaţi prin intermediul unei conexiuni de reţea wireless, se recomandă să configuraţi 
setările reţelei wireless în timp ce instalaţi aplicaţia.

Puteţi modifica setările de reţea wireless ulterior cu ajutorul Printer Setting Tool (Instrument setări 
imprimantă). (Numai pentru Windows®)

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) (pentru Windows®) 
la pagina 19.

Sunt disponibile următoarele metode de instalare.

Vizitaţi site-ul nostru indicat mai jos şi descărcaţi software-ul necesar. Instrucţiunile de descărcare sunt 
disponibile pe pagina de descărcare:

 Pentru Windows®: http://www.brother.com/inst/ 

 Pentru Macintosh: Pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (http://support.brother.com/)

Configurare wireless temporară utilizând un cablu USB 2

Pentru această metodă, vă recomandăm să folosiţi un computer conectat wireless la reţea.

Puteţi configura aparatul P-touch de la distanţă, de la computerul conectat în reţea, folosind un cablu USB.

Configurare prin apăsarea unui buton, folosind WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 2

Vă puteţi folosi de WPS pentru a configura rapid setările de reţea wireless, dacă punctul de acces/routerul 
WLAN acceptă WPS.

http://www.brother.com/inst/
http://support.brother.com/
http://www.brother.com/inst/
http://support.brother.com/
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Realizarea unei conexiuni de reţea wireless 2

Această secţiune descrie modul de configurare a setărilor de reţea wireless şi realizarea unei conexiuni de 
reţea wireless, dacă nu aţi configurat aceste setări în timpul instalării.

Notă
Dacă aparatul P-touch este alimentat de baterii alcaline sau Ni-MH, nu puteţi realiza o conexiune la 
reţeaua wireless. Utilizaţi bateria Li-ion reîncărcabilă sau adaptorul AC.

Utilizarea WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 2

Dacă punctul de acces/routerul WLAN acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™), setările şi conexiunile pot fi 
configurate cu uşurinţă printr-o apăsare de buton.

a Mai întâi, asiguraţi-vă că punctul de acces/ruterul WLAN are simbolul WPS.

b Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru modul wireless de pe aparatul P-touch mai mult de 5 secunde.
Eliberaţi butonul după ce LED-ul Wi-Fi începe să lumineze intermitent la intervale de 0,5 secunde.

c Apăsaţi butonul WPS de pe punctul de acces/routerul WLAN.

d Când conexiunea este realizată, LED-ul Wi-Fi este aprins.

Notă
Imprimanta va încerca să se conecteze folosind WPS timp de 2 minute. Dacă butonul pentru modul 
wireless este apăsat şi menţinut apăsat timp de 5 secunde în acest interval, imprimanta va continua să 
încerce să se conecteze timp de încă 2 minute de la momentul respectiv.
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Realizarea conexiunii în modul infrastructură 2

 Pentru Windows

a Confirmaţi mai întâi SSID-ul (nume reţea) şi parola punctului de acces/routerului WLAN.

b Conectaţi imprimanta şi computerul cu un cablu USB.

c Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru modul wireless timp de 
o secundă pentru a activa funcţia de LAN wireless. Eliberaţi butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. 
LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

d Lansaţi aplicaţia Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer şi faceţi clic pe 
butonul [Communication settings] (Setări de comunicare).
Pentru detalii referitoare la Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), consultaţi Printer 

Setting Tool (Instrument setări imprimantă) (pentru Windows®) la pagina 19.

e În [Wireless Settings] (Setări wireless) din fila [Wireless LAN] (LAN wireless), confirmaţi că opţiunea 
[Communication Mode] (Mod de comunicare) este setată pe [Infrastructure] (Infrastructură).

f Introduceţi SSID-ul pe care l-aţi notat sau faceţi clic pe [Search] (Căutare) şi selectaţi SSID-ul din lista 
afişată.

g Introduceţi parola ca [Passphrase] (Frază de acces).

Notă
Informaţiile care trebuie introduse variază în funcţie de metoda de autentificare şi de modul de criptare. 
Introduceţi informaţiile necesare pentru mediul de reţea.

h Faceţi clic pe [Apply] (Aplicare).

i Când conexiunea este realizată, LED-ul Wi-Fi este aprins.

Notă
Dacă doriţi să modificaţi orice alte setări de reţea, folosiţi Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru detalii referitoare la Communication settings (Setări de comunicare), consultaţi Utilizarea 
Communication settings (Setări de comunicare) la pagina 19.

 Pentru Macintosh

Folosiţi Wireless Device Setup Wizard (Expert configurare dispozitiv wireless), pe care-l puteţi descărca 
din pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (http://support.brother.com/).

Notă
Dacă folosiţi modul Ad-hoc, consultaţi [Întrebări frecvente şi depanare] din Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com/).

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Realizarea unei conexiuni cu ajutorul Wireless Direct 2

Prin intermediul acestei metode, aparatul P-touch serveşte şi ca punct de acces la reţeaua wireless.

a Conectaţi aparatul P-touch şi computerul cu un cablu USB.

b Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru modul wireless timp de 
o secundă pentru a activa funcţia de LAN wireless.
Eliberaţi butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

c Pentru Windows®

Lansaţi aplicaţia Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer şi faceţi clic pe butonul 
[Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmaţi că aţi bifat caseta [Enable Wireless Direct 
when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila 
[General] (Generalităţi) a Communication settings (Setări de comunicare). 
(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricaţie.) 
Consultaţi Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) la pagina 19 pentru detalii 
referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansaţi P-touch Utility de pe computer şi confirmaţi că opţiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] 
(Pornit) în fila [Wireless Direct]. 
Consultaţi Brother P-touch Utility (pentru Macintosh) la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

d În ecranul Setări Wi-Fi de pe computer selectaţi SSID-ul aparatului P-touch şi introduceţi parola.

e Când conexiunea este realizată, LED-ul NFC este aprins.

Notă
• SSID-ul şi parola implicite din fabricaţie sunt următoarele:

SSID: „DIRECT-brPT-P750W****” unde „****” reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al 
produsului.

(Puteţi găsi eticheta cu numărul de serie deschizând capacul casetei.) 

Parola (cheia de reţea): 00000000

• Dacă doriţi să imprimaţi SSID-ul şi parola, apăsaţi de două ori butonul pentru modul wireless.

(Utilizaţi banda de 24 mm.)

• Nu vă puteţi conecta la internet prin intermediul unei reţele wireless în timp ce utilizaţi Wireless Direct. 
Dacă doriţi să folosiţi internetul, utilizaţi o conexiune cu fir.
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Utilizarea P-touch Editor 2

Va trebui să instalaţi software-ul P-touch Editor şi driverul de imprimantă pentru a putea utiliza aparatul 
P-touch împreună cu computerul.

Pentru a descărca cele mai recente drivere şi software-uri, vizitaţi Brother Solutions Center la: 
http://support.brother.com/ 

Când imprimaţi prin intermediul unei conexiuni USB, asiguraţi-vă că LED-ul Editor Lite nu este aprins. Dacă 
LED-ul Editor Lite este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.

Utilizarea P-touch Editor (pentru Windows®) 2

Lansarea P-touch Editor 2

a Pentru Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2
Din meniul 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® 2012/2012 R2
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.

Notă
• Puteţi lansa P-touch Editor şi folosind comenzi rapide, dacă aţi ales să creaţi 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 meniuri a software-ului P-touch Editor pentru 
a afişa fereastra de dialog [Options] (Opţiuni). În partea stângă, selectaţi titlul [General] (Generalităţi) şi 
apoi setarea dorită din lista [Operations] (Operaţiuni) de la [Startup Settings] (Setări de pornire). Setarea 
implicită este [Display New View] (Afişează vizualizare nouă).

http://support.brother.com/
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b Selectaţi o opţiune din ecran.

1 Pentru a crea un nou layout, 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 layout presetat la o bază de date, bifaţi caseta de lângă [Connect Database] 
(Conectare Bază de Date).

4 Pentru a deschide un layout 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

1
5

4
3
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Imprimarea cu P-touch Editor 2

Modul Express 2

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

Ecranul modului [Express] este aplicat mai jos:

Puteţi imprima selectând [Print] (Imprimare) din [File] (Fişier) în bara de meniu sau făcând clic pe pictograma 
[Print] (Imprimare). (Configuraţi setările de imprimare în ecranul [Print] (Imprimare) înainte de a imprima.)

Modul Professional 2

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

Ecranul modului [Professional] este aplicat mai jos:

Puteţi imprima selectând [Print] (Imprimare) din [File] (Fişier) în bara de meniu sau făcând clic pe pictograma 
[Print] (Imprimare) (A). Configuraţi setările de imprimare în ecranul [Print] (Imprimare) înainte de a imprima.

Suplimentar, puteţi selecta „B” pentru a lansa imprimarea fără a selecta setările de imprimare.

B

A
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Modul Snap 2

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.

a Faceţi clic pe butonul de selecţie a modului [Snap].
Este afişată caseta de dialog [Description of Snap mode] (Descrierea modului Snap).

b Faceţi clic pe [OK].
Este afişată paleta modului [Snap].

Utilizarea P-touch Editor (pentru Macintosh) 2

Lansarea P-touch Editor 2

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

Notă
De asemenea, metoda următoare poate fi utilizată pentru lansarea P-touch Editor. 
Faceţi dublu clic pe [Macintosh HD] - [Aplicaţii] - [P-touch Editor] şi apoi pe pictograma aplicaţiei [P-touch 
Editor].

Se lansează P-touch Editor.

Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să selectaţi driverul de imprimantă CUPS 2

În timpul imprimării, poate fi un mesaj care vă solicită să selectaţi driverul de imprimantă CUPS, în funcţie de 
versiunea SO-ului. Dacă se întâmplă acest lucru, selectaţi driverul de imprimantă CUPS folosind procedura 
următoare.

a Selectaţi Meniu Apple - [Preferinţe sistem] - [Tipărire şi scanare] sau [Imprimante şi scanere].

b Selectaţi driverul Brother din secţiunea [Imprimante].
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c Verificaţi care driver de imprimantă este utilizat. Acesta poate fi găsit lângă [Tip]. 
Dacă „(Nume model) - Air Print” este afişat la [Tip], atunci este selectat driverul de imprimantă Air Print. 
Driverul de imprimantă Air Print nu este compatibil cu P-touch Editor, astfel că trebuie să adăugaţi 
driverul de imprimantă CUPS.

d Faceţi clic pe butonul [+].

e Faceţi clic pe pictograma [Implicit] aflată în partea superioară a casetei de dialog.

f Selectaţi aparatul din lista [Nume].

g Asiguraţi-vă că „Brother XXXXXX CUPS” este selectat în lista [Utilizează].
(Unde XXXXXXX este numele modelului.)

Notă
Dacă nu puteţi găsi „Brother XXXXXX CUPS”, driverul de imprimantă CUPS nu este instalat. Accesaţi 
pagina [Descărcări] din Brother Solutions Center (http://support.brother.com/) pentru a descărca şi instala 
cea mai recentă versiune a driverului de imprimantă CUPS.

3

2

4

http://support.brother.com/
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h Faceţi clic pe [Adaugă].

i Imprimanta este acum disponibilă în secţiunea [Imprimante].
Închideţi fereastra cu preferinţele de sistem.

7

8

5

6
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Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele iOS 3

Pentru informaţii suplimentare consultaţi [Întrebări frecvente şi depanare] din Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com/).

SDK 3

Este disponibil un set de dezvoltare software (SDK). Vizitaţi Brother Developer Center 
(http://www.brother.com/product/dev/index.htm).

Instalarea aplicaţiilor 3

Aplicaţiile Brother pentru dispozitive iOS pot fi descărcate gratuit din App Store.

Imprimarea de pe dispozitive iOS 3

Aplicaţie Opţiuni

iPrint&Label
Această aplicaţie vă permite să imprimaţi direct pe imprimanta de etichete 
de pe Apple iPhone, iPad, şi iPod touch.

Mobile Cable Label Tool

(Disponibilitate programată din 
august 2014)

Această aplicaţie vă permite să imprimaţi direct pe imprimanta de etichete 
de pe Apple iPhone, iPad, şi iPod touch.

Puteţi imprima diferite etichete pentru cabluri.

http://support.brother.com/
http://www.brother.com/product/dev/index.htm
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Conectarea aparatului P-touch la dispozitivul iOS 3

a Conectaţi aparatul P-touch şi computerul cu un cablu USB.

b Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru modul wireless timp de o 
secundă pentru a activa funcţia de LAN wireless.
Eliberaţi butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

c Pentru Windows®

Lansaţi aplicaţia Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer şi faceţi clic pe butonul 
[Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmaţi că aţi bifat caseta [Enable Wireless Direct 
when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila 
[General] (Generalităţi) a Communication settings (Setări de comunicare). 
(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricaţie.) 
Consultaţi Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) la pagina 19 pentru detalii 
referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansaţi P-touch Utility de pe computer şi confirmaţi că opţiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] 
(Pornit) în fila [Wireless Direct]. 
Consultaţi Brother P-touch Utility (pentru Macintosh) la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

d În ecranul Setări Wi-Fi al dispozitivului iOS selectaţi SSID-ul aparatului P-touch şi introduceţi parola.

Notă
• SSID-ul şi parola implicite din fabricaţie sunt următoarele:

SSID: „DIRECT-brPT-P750W****” unde „****” reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al 
produsului.

(Puteţi găsi eticheta cu numărul de serie deschizând capacul casetei.) 

Parola (cheia de reţea): 00000000

• Dacă doriţi să imprimaţi SSID-ul şi parola, apăsaţi de două ori butonul pentru modul wireless.

(Utilizaţi banda de 24 mm.)

• Mai puteţi conecta aparatul P-touch la un dispozitiv iOS în modul infrastructură prin intermediul punctului 
de acces/routerului WLAN.

Imprimarea de pe dispozitivul iOS 3

a Lansaţi una dintre aplicaţiile Brother pentru dispozitive mobile cu dispozitivul iOS.
(Consultaţi Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele iOS la pagina 14.)

b După ce aţi editat datele pe care doriţi să le imprimaţi, atingeţi [Imprimare].
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Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele 
Android™ 4

Pentru informaţii suplimentare consultaţi [Întrebări frecvente şi depanare] din Brother Solutions Center 
(http://support.brother.com/).

SDK 4

Este disponibil un set de dezvoltare software (SDK). Vizitaţi Brother Developer Center 
(http://www.brother.com/product/dev/index.htm).

Instalarea aplicaţiilor 4

Aplicaţiile Brother pentru dispozitivele Android™ pot fi descărcate gratuit din Google Play™.

Imprimarea de pe dispozitive Android™ 4

Aplicaţie Opţiuni

iPrint&Label
Această aplicaţie vă permite să imprimaţi direct pe imprimanta de etichete 
folosind dispozitivul Android™.

Mobile Cable Label Tool

Această aplicaţie vă permite să imprimaţi direct pe imprimanta de etichete 
folosind dispozitivul Android™.

Puteţi imprima diferite etichete pentru cabluri.

http://support.brother.com/
http://www.brother.com/product/dev/index.htm
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Conectarea aparatului P-touch la dispozitivul Android™ 4

Utilizaţi Wireless Direct pentru a conecta aparatul P-touch la dispozitivul Android™. Aparatul P-touch 
serveşte şi ca punct de acces la o reţea wireless.

Dacă dispozitivul Android™ Device este compatibil NFC 
(Near Field Communication) 4

a Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru modul wireless timp de o 
secundă pentru a activa funcţia de LAN wireless.
Eliberaţi butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

b Pentru Windows®

Lansaţi aplicaţia Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer şi faceţi clic pe butonul 
[Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmaţi că aţi bifat caseta [Enable Wireless Direct 
when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila 
[General] (Generalităţi) a Communication settings (Setări de comunicare). 
(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricaţie.) 
Consultaţi Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) la pagina 19 pentru detalii 
referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansaţi P-touch Utility de pe computer şi confirmaţi că opţiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] 
(Pornit) în fila [Wireless Direct]. 
Consultaţi Brother P-touch Utility (pentru Macintosh) la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

c Activaţi funcţia NFC a dispozitivului Android™ şi atingeţi simbolul NFC de pe aparatul P-touch.

Notă
Dacă o aplicaţie dedicată nu este instalată pe dispozitiv, pagina principală a Google Play va fi afişată pe 
acesta.

Dacă se întâmplă acest lucru, instalaţi aplicaţia dedicată şi continuaţi apoi procedura de la pasul c. 
Consultaţi Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™ la pagina 16.

d Când dispozitivul Android™ este detectat, LED-ul NFC de pe aparatul P-touch se stinge pentru un 
moment şi apoi se reaprinde.
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Dacă dispozitivul Android™ nu este compatibil NFC 
(Near Field Communication) 4

a Dacă LED-ul Wi-Fi nu este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru modul wireless timp de o 
secundă pentru a activa funcţia de LAN wireless.
Eliberaţi butonul după ce LED-ul Wi-Fi s-a aprins. LED-ul Wi-Fi luminează intermitent.

b Pentru Windows®

Lansaţi aplicaţia Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computer şi faceţi clic pe butonul 
[Communication settings] (Setări de comunicare). Confirmaţi că aţi bifat caseta [Enable Wireless Direct 
when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN wireless este pornit) în fila 
[General] (Generalităţi) a Communication settings (Setări de comunicare). 
(Aceasta este selectată ca valoare implicită din fabricaţie.) 
Consultaţi Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) la pagina 19 pentru detalii 
referitoare la Communication settings (Setări de comunicare).

Pentru Macintosh

Lansaţi P-touch Utility de pe computer şi confirmaţi că opţiunea [Wireless Direct] este setată pe [ON] 
(Pornit) în fila [Wireless Direct]. 
Consultaţi Brother P-touch Utility (pentru Macintosh) la pagina 35 pentru detalii despre P-touch Utility.

c Lansaţi una dintre aplicaţiile Brother pentru dispozitive mobile cu dispozitivul Android™ şi atingeţi .
(Consultaţi Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™ la pagina 16.)
Selectaţi o imprimantă din lista afişată.

Notă
• SSID-ul şi parola implicite din fabricaţie sunt următoarele:

SSID: „DIRECT-brPT-P750W****” unde „****” reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al 
produsului.

(Puteţi găsi eticheta cu numărul de serie deschizând capacul casetei.)

Parola (cheia de reţea): 00000000

• Dacă aţi schimbat parola folosindu-vă de Communication settings (Setări de comunicare), trebuie s-o 
introduceţi după ce aţi selectat imprimanta.

• Dacă doriţi să imprimaţi SSID-ul şi parola, apăsaţi de două ori butonul pentru modul wireless.

(Utilizaţi banda de 24 mm.)

• Mai puteţi conecta aparatul P-touch la un dispozitiv Android™ în modul infrastructură prin intermediul 
punctului de acces/routerului WLAN.

Imprimarea de pe dispozitivul Android™ 4

a Lansaţi una dintre aplicaţiile Brother pentru dispozitive mobile cu dispozitivul Android™.
(Consultaţi Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu dispozitivele Android™ la pagina 16.)

b După ce aţi editat datele pe care doriţi să le imprimaţi, atingeţi [Imprimare].
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Prin utilizarea Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), setările de comunicare ale imprimantei şi 
setările dispozitivului pot fi specificate de pe computer.

Notă
• Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) este instalat concomitent cu celelalte componente 

software, cum ar fi driverul de imprimantă.

• „Printer Setting Tool” (Instrument setări imprimantă) apare în limba engleză ca „Printer Setting Tool” în 
[Panou de control] şi în pictograma comenzii rapide.

Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) 5

Cu [Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă), 
informaţiile de comunicare ale imprimantei pot fi specificate sau schimbate atunci când conectaţi imprimanta 
la computer cu un cablu USB. Nu numai că puteţi schimba setările de comunicare pentru o imprimantă, dar 
puteţi de asemenea aplica uşor aceleaşi setări mai multor imprimate.

Important
• Înainte de a conecta cablul USB la computer, verificaţi ca LED-ul Editor Lite să nu fie aprins. Dacă LED-ul 

Editor Lite este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.

• Asiguraţi-vă că adaptorul AC este conectat la o priză de alimentare AC.

• Asiguraţi-vă că driverul de imprimantă a fost instalat şi că acesta este funcţional.

• Conectaţi imprimanta la un computer cu un cablu USB. 
Cu acest instrument, setările nu pot fi specificate utilizând o conexiune LAN wireless.

a Conectaţi aparatul P-touch la computer.

b Pentru Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2
Din meniul Start, faceţi clic pe [Toate programele] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting 
Tool] (Instrument setări imprimantă).

Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2
Din ecranul [Aplicaţii], faceţi clic pe [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

Apare fereastra principală.

c Selectaţi aparatul P-touch care trebuie configurat din lista derulantă [Printer] (Imprimantă) şi apoi faceţi 
clic pe [Communication settings] (Setări de comunicare). Apare fereastra [Communication settings] 
(Setări de comunicare).

d Specificaţi sau modificaţi setările.

Printer Setting Tool (Instrument setări 
imprimantă) (pentru Windows®) 5
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Fereastra de dialog Settings (Setări) 5

1 Disable these settings (Dezactivarea acestor setări)

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

Setările dintr-o filă unde apare  nu vor fi aplicate imprimantei chiar dacă se face clic pe [Apply] 

(Aplicare). În plus, setările din filă nu vor fi salvate sau exportate atunci când este executată comanda 
[Save in Command File] (Salvare în fişierul de comandă) sau [Export] (Exportare).
Pentru a aplica, salva sau a exporta setările pe imprimantă, asiguraţi-vă că aţi debifat caseta.

2 Elemente
Când [Current Status] (Stare curentă) este selectată, setările curente apar în zona de afişare/schimbare 
a setărilor.
Selectaţi elementul pentru setările pe care doriţi să le schimbaţi.

3 Bară de meniu
Selectaţi o comandă conţinută în fiecare meniu din listă.
Pentru detalii privind bara meniu, consultaţi Bară de meniu la pagina 21.

4 Printer (Imprimantă)
Selectează imprimanta ale cărei setări urmează să fie schimbate.
Dacă este conectată o singură imprimantă, nu este necesar să faceţi o selecţie deoarece numai acea 
imprimantă va apărea.

5 Nume Nod
Afişează numele nodului. Numele nodului poate fi de asemenea schimbat. (Consultaţi Meniul Tools 
(Instrumente) la pagina 23)

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2
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6 Filele Setări
Faceţi clic pe fila care conţine setările care urmează să fie specificate sau schimbate.

Dacă  apare în filă, setările din acea filă nu vor fi aplicate imprimantei.

7 Zona de afişare/modificare a setărilor
Afişează setările curente pentru elementul selectat. Modificaţi setările dacă este necesar folosind 
meniurile derulante, introducerea directă sau alte metode corespunzătoare.

8 Refresh (Reactualizare)
Faceţi clic pentru a actualiza setările afişate cu cele mai recente informaţii.

9 Exit (Ieşire)
Ieşire din [Communication settings] (Setări de comunicare) şi revenire la fereastra principală a 
[Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

Important
Setările nu sunt aplicate imprimantelor dacă se face clic pe butonul [Exit] (Ieşire) fără a se face clic pe 
butonul [Apply] (Aplicare) după schimbarea setărilor.

10 Apply (Aplicare)
Faceţi clic pe [Apply] (Aplicare) pentru a aplica setările imprimantei.
Pentru a salva setările specificate într-un fişier de comandă, selectaţi [Save in Command File] (Salvare în 
fişierul de comandă) din meniul derulant.

Important
Dacă se face clic pe [Apply] (Aplicare) toate setările din toate filele vor fi aplicate imprimantei. 
Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu 
sunt aplicate.

Bară de meniu 5

Meniul File (Fişier) 5

 Apply Settings to the Printer (Aplicare setări imprimantă)

Aplică setările imprimantei.

Notă
Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu 
sunt salvate.

 Save Settings in Command File (Salvare setări în fişierul de comandă)

Salvează setările specificate într-un fişier de comandă.

Extensia fişierului este „.bin”.
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Important
• Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu 

sunt salvate.

• Următoarele informaţii nu sunt salvate cu comenzile de setare.

• Nume nod

• Adresa IP, masca de subreţea şi gateway-ul implicit (când adresa IP este setată la [STATIC])

• Comenzile setărilor de comunicare salvate au rolul de a fi folosite numai pentru aplicarea setărilor unei 
imprimate. Setările nu pot fi aplicate prin importarea acestui fişier de comandă.

• Fişierele de comandă salvate conţin chei de autentificare şi parole. 
Luaţi măsurile necesare pentru a proteja fişierele de comandă salvate, de exemplu prin salvarea acestora 
într-o locaţie la care alţi utilizatori nu au acces.

• Nu trimiteţi fişierul de comandă la o imprimantă al cărui model nu a fost specificat în momentul exportării 
fişierului de comandă.

 Import (Importare)

• Importare din setările wireless ale computerului curent

Sunt importate setările din calculator.

Notă
• Pot fi importate numai setările de autentificare şi securitate personală (sistem deschis, autentificare cheie 

publică şi WPA/WPA2-PSK). Setările de autentificare şi de securitate de întreprindere (cum ar fi LEAP şi 
EAP-FAST) şi WPA2-PSK (TKIP) nu pot fi importate.

• Dacă pe computerul utilizat sunt configurate mai multe reţele LAN wireless, primele setări pentru reţeaua 
wireless (numai setările personale) care sunt detectate vor fi considerate pentru datele de importare.

• Numai setările (mod de comunicare, SSID, metodă de autentificare, mod de criptare şi cheie de 
autentificare) din fila [Wireless LAN] (Reţele LAN wireless) - panoul [Wireless Settings] (Setări wireless) 
pot fi importate.

• Select a Profile to import (Selectarea unui profil pentru importare)

Importă fişierul exportat şi aplică setările unei imprimante. 
Faceţi clic pe [Browse] (Răsfoire) pentru a afişa caseta de dialog pentru răsfoirea după fişier. Selectaţi 
fişierul care trebuie importat. Setările din fişierul selectat apar în zona de afişare/schimbare a setărilor.

Notă
• Toate setările, cum ar fi setările pentru reţeaua wireless sau setările TCP/IP, pot fi importate. Cu toate 

acestea, numele nodurilor nu pot fi importate.

• Pot fi importate numai profilurile care sunt compatibile cu imprimanta selectată.

• Dacă adresa IP a profilului importat este setată la [STATIC], modificaţi adresa IP a profilului importat, dacă 
este necesar, în aşa fel încât aceasta să nu dubleze adresa IP a unei imprimante existente în reţea, ale 
cărei setări au fost completate.
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 Export (Exportare)

Salvează setările curente într-un fişier.

Notă
Dacă este selectată caseta [Disable these settings] (Dezactivarea acestor setări), setările din acea filă nu 
sunt salvate.

Important
Fişierele exportate nu sunt criptate.

Meniul Tools (Instrumente) 5

 Option Settings (Setări pentru opţiuni)

• Automatically restart the printer after applying new settings (Reporniţi automat imprimanta 
după aplicarea de noi setări)

Dacă această casetă este selectată, imprimanta reporneşte automat după ce sunt aplicate setările de 
comunicare. 
Dacă această casetă este debifată, imprimantele trebuie repornite manual.

Notă
Atunci când configuraţi mai multe imprimante, puteţi reduce timpul necesar pentru modificarea setărilor, prin 
deselectarea acestei casete. În acest caz, vă recomandăm să selectaţi această casetă când configuraţi 
prima imprimantă, astfel încât să aveţi confirmarea că fiecare setare funcţionează aşa cum doriţi.

• Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings (Detectează 
automat imprimanta conectată şi recuperează setările curente)

Dacă este selectată această casetă şi la calculator este conectată o imprimantă, aceasta este detectată 
automat, iar setările curente ale imprimantei sunt afişate pe pagina [Current Status] (Stare curentă).

Notă
În cazul în care modelul imprimantei conectate este diferit faţă de acela al imprimantei indicate în lista 
derulantă [Printer] (Imprimantă), setările disponibile în toate filele se vor modifica în funcţie de imprimanta 
conectată.

 Change Node Name (Modificare nume nod)
Permite schimbarea fiecărui nume de nod.

 Reset to Default Communication Settings (Resetare la setările de comunicare implicite)
Readuce toate setările de comunicare la valorile lor implicite din fabricaţie.

Meniul Help (Ajutor) 5

 Display Help (Afişare Ajutor)
Afişează Ajutor.

 About (Despre)
Afişează informaţiile privind versiunea.
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Fila General (Generalităţi) 5

Communication settings (Setări de comunicare) 5

1 Network Settings on Power On (Setările de reţea la pornire)
Determină condiţiile pentru conectare prin reţeaua LAN wireless atunci când imprimanta este pornită. 
Selectaţi [Wireless LAN by Default] (LAN wireless implicit), [Off by default] (Dezactivat implicit) sau [Keep 
Current State] (Păstrează starea curentă).

2 Selected Interface (Interfaţă selectată)
Selectaţi [OFF] (Oprit) sau [Wireless LAN] (Reţele LAN wireless).

3 [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] (Activează Wireless Direct când LAN 
wireless este pornit) 
Selectaţi când doriţi să utilizaţi Wireless Direct.

1
2
3
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IPv6 5

1 IPv6 Usage (Utilizarea IPv6)
Selectaţi [Enable] (Activare) sau [Disable] (Dezactivare).

2 Priority on IPv6 address (Prioritate privind adresa IPv6)
Selectaţi pentru a da prioritate unei adrese IPv6.

1
2
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Fila LAN wireless 5

TCP/IP (Wireless) 5

1 Boot Method (Metoda de iniţializare)
Selectaţi [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] sau [RARP].

2 IP Address (Adresă IP)/Subnet Mask (Masca de subreţea)/Gateway (Poartă gateway)
Specificaţi diferitele valori. 
Puteţi introduce valori numai când adresa IP este setată la [STATIC].

3 DNS Server Method (Metodă server DNS)
Selectaţi [STATIC] sau [AUTO].

4 Primary DNS Server IP Address (Adresa IP a serverului DNS primar)/Secondary DNS Server 
IP Address (Adresa IP a serverului DNS secundar)
Puteţi introduce setări numai când adresa serverului DNS este setată la [STATIC].

1

2

3

4
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IPv6 5

1 Static IPv6 Address (Adresă IPv6 statică)
Specificaţi valoarea.

2 Enable this address (Activează această adresă)
Selectaţi pentru a activa adresa statică IPv6.

3 Primary DNS Server IPv6 Address (Adresa IPv6 a serverului DNS pincipal)/Secondary DNS Server 
IPv6 Address (Adresa IPv6 a serverului DNS secundar)
Specificaţi valorile.

4 IPv6 Address List (Lista de adrese IPv6)
Afişează lista adreselor IPv6.

1

2

4

3
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Wireless Settings (Setări wireless) 5

1 Communication Mode (Mod de comunicare)
Selectaţi [Ad-hoc] sau [Infrastructure] (Infrastructură).

2 SSID (Network Name) (Nume reţea)
Faceţi clic pe butonul [Search] (Căutare) pentru a afişa selectările SSID într-o fereastră de dialog 
separată.

3 Channel (Canal)
Selectaţi din opţiunile afişate.

4 Authentication Method (Metodă de autentificare)/Encryption Mode (Mod de criptare)
Modurile de criptare acceptate pentru diferitele metode de autentificare sunt după cum se arată în Moduri 
de comunicare şi Metode de autentificare/Moduri de criptare la pagina 29.

5 WEP Key (Cheie WEP)
Puteţi specifica o setare numai când WEP este selectat ca mod de criptare.

6 Passphrase (Frază de acces)
Puteţi specifica o setare numai când WPA2-PSK sau WPA/WPA2-PSK este selectat ca metodă de 
autentificare.

7 User ID (Nume utilizator)/Password (Parolă)
Puteţi specifica setări numai când LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS sau EAP-TLS este selectat ca metodă 
de autentificare. În plus, cu EAP-TLS, nu este necesar să înregistraţi o parolă, dar trebuie înregistrat un 
certificat de client. Pentru a înregistra un certificat, conectaţi-vă la imprimantă de la un browser web şi apoi 
specificaţi certificatul. Pentru detalii privind utilizarea unui browser web, consultaţi Administrarea bazată 
pe web la pagina 40.

8 Display the key and password on-screen (Afişare cheie şi parolă pe ecran)
Dacă este selectată această casetă, cheile şi parolele vor fi afişate ca text simplu (text necriptat).

1
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Moduri de comunicare şi Metode de autentificare/Moduri de criptare 5

 Când [Communication Mode] (Mod de comunicare) este setat la [Ad-hoc]

 Când [Communication Mode] (Mod de comunicare) este setat la [Infrastructure] (Infrastructură)

Important
Pentru a efectua setări de securitate cu nivel mai ridicat:

Când se efectuează verificarea certificatului cu metodele de autentificare EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS 
sau EAP-TLS, certificatul nu poate fi specificat din [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă). 
După ce imprimanta este configurată pentru a se conecta la reţea, specificaţi certificatul prin accesarea 
imprimantei dintr-un browser web.

Pentru detalii privind utilizarea unui browser web, consultaţi Administrarea bazată pe web la pagina 40.

Metodă de autentificare Mod de criptare

Open System (Sistem deschis) None (Niciunul)/WEP

Metodă de autentificare Mod de criptare

Open System (Sistem deschis) None (Niciunul)/WEP

Shared Key (Cheie partajată) WEP

WPA2-PSK AES

WPA/WPA2-PSK TKIP+AES / AES

LEAP CKIP

EAP-FAST/NONE TKIP / AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP / AES

EAP-FAST/GTC TKIP / AES

PEAP/MS-CHAPv2 TKIP / AES

PEAP/GTC TKIP / AES

EAP-TTLS/CHAP TKIP / AES

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP / AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP / AES

EAP-TTLS/PAP TKIP / AES

EAP-TLS TKIP / AES
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Fila Wireless Direct 5

Wireless Direct Settings (Setări Wireless Direct) 5

1 SSID/Network Key Generation (Generarea cheii SSID/de reţea)
Selectaţi [AUTO] sau [STATIC]. 

2 SSID (Network Name) (Nume reţea)/Network Key (Cheie reţea)
Introduceţi SSID (25 caractere ASCII sau mai puţin) şi cheia de reţea (63 caractere sau mai puţin) pentru 
a fi utilizată în modul Wireless Direct.
Puteţi specifica o setare numai când [STATIC] este selectat ca [SSID/Network Key Generation] (Generare 
SSID/cheie de reţea).

1

2
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Aplicarea setărilor modificate la mai multe imprimante 5

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

b Selectaţi imprimanta nou conectată din caseta derulantă [Printer] (Imprimantă).

Notă
Dacă este selectată caseta [Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings] 
(Detectare automată a imprimantei conectate şi recuperare a setărilor curente) din fereastra de dialog 
[Option Settings] (Setări opţiuni), imprimanta conectată cu cablul USB este selectată automat.

Pentru detalii, consultaţi Meniul File (Fişier) la pagina 21.

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

Notă
Dacă este debifată caseta [Automatically restart the printer after applying new settings] (Repornire 
automată a imprimantei după aplicarea noilor setări), imprimantele nu vor fi repornite după ce setările sunt 
schimbate, reducând timpul necesar pentru configurarea imprimantelor. Totuşi, recomandăm selectarea 
casetei [Automatically restart the printer after applying new settings] (Repornire automată a imprimantei 
după aplicarea noilor setări) la configurarea primei imprimante, astfel încât să puteţi confirma că, folosind 
setările, poate fi stabilită corect o conexiune la punctul de acces. Pentru detalii, consultaţi Meniul File 
(Fişier) la pagina 21.

d Repetaţi paşii a - c pentru toate imprimantele ale căror setări doriţi să le schimbaţi.

Important
Dacă adresa IP este setată la [STATIC], adresa IP a imprimantei va fi de asemenea modificată la aceeaşi 
adresă ca pentru prima imprimantă. 
Modificaţi adresa IP dacă este necesar.

Notă
Pentru a salva setările curente într-un fişier, faceţi clic pe [File] (Fişier) - [Export] (Exportare). 
Aceleaşi setări pot fi aplicate unei alte imprimate făcând clic pe [File] (Fişier) - [Import] (Importare), iar apoi 
selectând fişierul de setări exportat. (Consultaţi Meniul File (Fişier) la pagina 21.)
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Utilizarea setărilor de dispozitiv 5

Utilizaţi [Device settings] (Setări dispozitiv) din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pentru a 
modifica setările implicite ale imprimantei.

Important
• Înainte de a conecta cablul USB la computer, verificaţi ca LED-ul Editor Lite să nu fie aprins. Dacă LED-ul 

Editor Lite este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.

• Asiguraţi-vă că adaptorul AC este conectat la o priză de alimentare AC.

• Asiguraţi-vă că driverul de imprimantă a fost instalat şi că acesta este funcţional.

• Conectaţi imprimanta la un computer cu un cablu USB. 
Cu acest instrument, setările nu pot fi specificate utilizând o conexiune LAN wireless.

a Conectaţi la computer aparatul P-touch care trebuie configurat.

b Pentru Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2
Din meniul Start, faceţi clic pe [Toate programele] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting 
Tool] (Instrument setări imprimantă).

Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2
Din ecranul [Aplicaţii], faceţi clic pe [Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

Apare fereastra principală.

c Selectaţi aparatul P-touch care trebuie configurat din lista derulantă [Printer] (Imprimantă) şi apoi faceţi 
clic pe [Device settings] (Setări dispozitiv). Apare fereastra [Device settings] (Setări dispozitiv).

d Specificaţi sau modificaţi setările.
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1 Auto power off when AC adapter is connected (Oprire automată la conectarea adaptorului AC)
Specificaţi timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.
Setări disponibile: [None] (Niciunul), 10/20/30/40/50 minute, 1/2/4/8/12 ore.

2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Oprire automată la funcţionarea în regim 
cu baterie Li-ion)
Specificaţi timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.
Setări disponibile: [None] (Niciunul), 10/20/30/40/50 minute, 1 oră.

3 Contents (Cuprins)
Specifică informaţiile despre imprimantă care vor fi tipărite.
Setări disponibile: [All] (Toate), [Usage Log] (Jurnal utilizare), [Printer Settings] (Setări imprimantă).

4 Length adjustment (Reglare lungime)
Reglează lungimea etichetei imprimate pentru a corespunde cu lungimea etichetei afişate pe 
computer.
Setări disponibile: de la -3 la +3% (incremente de 1%).

5 Print test (Test imprimare)
Imprimă o etichetă de test pentru a verifica rezultatele reglării lungimii.

6 Bară de meniu
Selectaţi o comandă conţinută în fiecare meniu din listă.
Pentru detalii privind bara meniu, consultaţi Bară de meniu la pagina 34.

7 Current Settings (Setări curente)
Faceţi clic pe acest buton pentru a recupera setările de la imprimanta conectată în prezent şi a le afişa 
în caseta de dialog.

8 Exit (Ieşire)
Ieşire din [Communication settings] (Setări de comunicare) şi revenire la fereastra principală a 
[Printer Setting Tool] (Instrument setări imprimantă).

9 Apply (Aplicare)
Faceţi clic pe [Apply] (Aplicare) pentru a aplica setările imprimantei.
Pentru a salva setările specificate într-un fişier de comandă, selectaţi [Save in Command File] 
(Salvare în fişierul de comandă) din meniul derulant.

e După modificarea setărilor, faceţi clic pe [Apply] (Aplicare) - [Exit] (Ieşire) şi apoi faceţi clic pe [Exit] 
(Ieşire) în fereastra principală pentru a finaliza specificarea setărilor.
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Bară de meniu 5

Meniul File (Fişier) 5

 Apply Settings to the Printer (Aplicare setări imprimantă)

Aplică setările imprimantei. Efectuează aceeaşi operaţiune ca şi atunci când se face clic pe butonul 
[Apply] (Aplicare).

 Save Settings in Command File (Salvare setări în fişierul de comandă)

Salvează setările specificate într-un fişier de comandă. Extensia fişierului este „.bin”.

Fişierul de comandă salvat poate fi utilizat cu utilitarul BRAdmin pentru a aplica setările unui aparat.

 Import (Importare)

Importă fişierul exportat şi aplică setările la acest instrument.

 Export (Exportare)

Salvează setările curente într-un fişier.

Meniul Tool (Instrument) 5

 Print Information Report (Imprimare raport informaţii)

Imprimă informaţiile despre imprimantă.

 Reset to Factory Defaults (Resetare la valorile implicite din fabrică)

Readuce toate setările imprimantei la valorile lor implicite din fabricaţie.

 Option Settings (Setări pentru opţiuni)

Dacă este bifată caseta [Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at 
startup] (Nu afişaţi un mesaj de eroare dacă setările curente nu pot fi recuperate la pornire.), nu va fi afişat 
un mesaj data viitoare.
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6

Prin utilizarea P-touch Utility, setările de comunicare ale imprimantei şi setările dispozitivului pot fi specificate 
de pe computerul Macintosh în momentul conectării imprimantei şi computerului cu un cablu USB. 

Notă
P-touch Utility este instalat concomitent cu celelalte componente software, cum ar fi driverul de imprimantă.

Important
• Înainte de a conecta cablul USB la computer, verificaţi ca LED-ul Editor Lite să nu fie aprins. Dacă LED-ul 

Editor Lite este aprins, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Editor Lite până când LED-ul se stinge.

• Asiguraţi-vă că adaptorul AC este conectat la o priză de alimentare AC.

• Asiguraţi-vă că driverul de imprimantă a fost instalat şi că acesta este funcţional.

• Conectaţi imprimanta la un computer cu un cablu USB. 
Cu acest instrument, setările nu pot fi specificate utilizând o conexiune LAN wireless.

Utilizarea P-touch Utility 6

a Conectaţi aparatul P-touch la computer.

b Faceţi clic pe [Macintosh HD] - [Aplicaţii] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app].
Apare fereastra [Brother P-touch Utility].

Brother P-touch Utility (pentru Macintosh)6
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Fereastra de dialog Settings (Setări) 6

1 Printer (Imprimantă)
Afişează numele modelului imprimantei.

2 Fila cu setările
Faceţi clic pe fila care conţine setările care urmează să fie specificate sau schimbate.

3 Apply (Aplicare)
Trimite setările pentru fiecare element la imprimantă.

4 Resets the settings to their defaults (Resetează setările la valorile lor implicite)
Readuce toate setările imprimantei la valorile lor implicite din fabricaţie.

5 Current (Current)
Recuperează setările de la imprimanta conectată curent şi le afişează în caseta de dialog.

6 Exit (Ieşire)
Iese din P-touch Utility.
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Fila Basic (De bază) 6

1 Auto power off when AC adapter is connected (Oprire automată la conectarea adaptorului AC)
Specificaţi timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.
Setări disponibile: [OFF] (Oprit), 10/20/30/40/50 minute, 1/2/4/8/12 ore.

2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Oprire automată la funcţionarea în regim cu 
baterie Li-ion)
Specificaţi timpul care trece înainte de oprirea automată a imprimantei.
Setări disponibile: [OFF] (Oprit), 10/20/30/40/50/60 minute.

2
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Fila Print (Imprimare) 6

1 Printer Information Output Settings (Setarea informaţiilor vizibile la imprimarea setărilor 
imprimantei)
Specifică elementele care vor fi imprimate ca informaţii despre imprimantă.
Setări disponibile:
[All] (Toate) Imprimă toate informaţiile incluse în jurnalul de utilizare şi setările dispozitivului.
[Usage Log] (Jurnal utilizare) Imprimă informaţiile privind versiunea programului, modelul de testare 
pentru puncte lipsă, istoricul de utilizare a imprimantei şi istoricul erorilor.
[Printer Settings] (Setări imprimantă) Imprimă versiunea programului, informaţiile despre setările 
dispozitivului, informaţiile despre setările de reţea, informaţiile PDL.

2 Length adjustment (Reglare lungime)
Reglează lungimea etichetei imprimate pentru a corespunde cu lungimea etichetei afişate pe computer.
Setări disponibile: de la -3 la +3% (incremente de 1%).
Faceţi clic pe [Test print] (Test imprimare) pentru a imprima o etichetă de test şi a verifica reglarea lungimii.

2
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Fila Wireless Direct 6

1 Wireless Direct
Activează sau dezactivează funcţia Wireless Direct.
Setări disponibile: [ON] (Pornit), [OFF] (Oprit).

2 SSID/Network Key Generation (Generarea cheii SSID/de reţea)
Selectaţi [AUTO] sau [STATIC].

3 SSID (Network Name) (Nume reţea)/Network Key (Cheie reţea)
Introduceţi SSID-ul (3 – 25 caractere ASCII) şi cheia de reţea de utilizat în modul Wireless Direct.
Puteţi specifica o setare numai când [STATIC] este selectat ca [SSID/Network Key Generation] 
(SSID/Generare cheie reţea).

4 Display current settings (Afişare setări curente)
Afişează setările curente pentru Wireless Direct. Faceţi clic pe butonul [Current] (Curent) pentru a 
actualiza setările afişate cu cele mai recente informaţii.

4
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Prezentare generală 7

Pentru a comanda o imprimantă în reţea poate fi folosit un browser web standard, compatibil HTTP. Atunci 
când utilizaţi administrarea bazată pe web, puteţi efectua următoarele operaţiuni:

 Afişarea informaţiilor privind starea imprimantei

 Modificarea setărilor de reţea, cum ar fi informaţiile TCP/IP

 Afişarea informaţiilor privind versiunea programelor software de pe imprimantă şi serverul de imprimare

 Modificarea detaliilor de configurare a reţelei şi imprimantei

Notă
Asiguraţi-vă că JavaScript şi Cookies-urile sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul utilizat.

Pentru a utiliza administrarea bazată pe web, reţeaua dvs. trebuie să fie compatibilă cu TCP/IP, iar 
imprimanta şi computerul trebuie să aibă o adresă IP validă.

Administrarea bazată pe web 7
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Configurarea setărilor imprimantei, folosind administrarea 
bazată pe web (browser web) 7

Pentru configurarea setărilor serverului dvs. de imprimare puteţi utiliza un browser web compatibil cu HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol (Protocol de transfer hipertext)).

a Tastaţi „http://adresă_ip_imprimantă/” în browser. (Unde „adresă_ip_imprimantă” este adresa IP sau 
numele serverului de imprimare.)
De exemplu (dacă adresa IP a imprimantei este 192.168.1.2):
http://192.168.1.2/

Notă
Dacă aţi editat fişierul calculatoarelor gazdă pe calculatorul dvs. sau utilizaţi un Domain Name System 
(Sistem nume de domeniu), puteţi introduce şi numele DNS al serverului de imprimare. Deoarece serverul 
de imprimare acceptă TCP/IP şi NetBIOS, puteţi introduce şi numele NetBIOS al serverului de imprimare. 
Numele NetBIOS poate fi vizualizat pe pagina cu setările imprimantei. Numele NetBIOS asociat este 
format din primele 15 caractere ale numelui nodului şi, implicit, va fi afişat ca „BRWxxxxxxxxxxxx” unde 
„xxxxxxxxxxxx” este adresa Ethernet.

b Modificaţi setările serverului de imprimare.

Notă
Setarea unei parole:

Vă recomandăm să setaţi o parolă de conectare pentru a preveni accesul neautorizat la administrarea 
bazată pe web.

1 Faceţi clic pe [Administrator].

2 Introduceţi parola dorită (până la 32 de caractere).

3 Reintroduceţi parola în caseta [Confirm new password] (Confirmare parolă nouă).

4 Faceţi clic pe [Submit] (Trimitere).
Data următoare când accesaţi administrarea bazată pe web, introduceţi parola în caseta [Login] 

(Conectare) şi apoi faceţi clic pe .

După configurarea setărilor, ieşiţi din aplicaţie făcând clic pe .

În cazul în care nu doriţi să setaţi o parolă de autentificare, puteţi seta o parolă şi făcând clic pe 
[Please configure the password.] (Configuraţi parola) din pagina web a aparatului.
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Imprimarea distribuită 8

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

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

Notă
• Imprimarea poate fi distribuită la imprimantele conectate prin intermediul unei conexiuni USB sau de reţea 

wireless.

• Numărul paginilor de imprimat este împărţit automat între imprimantele selectate. Dacă numărul de pagini 
specificat nu poate fi împărţit în mod egal între imprimante, acesta va fi împărţit în ordinea imprimantelor 
listate în fereastra de dialog atunci când se specifică setările de imprimare la pasul d.

a Din meniul [File] (Fişier) al P-touch Editor 5.1, faceţi clic pe [Print] (Imprimare).

b Faceţi clic pe [Properties…] (Proprietăţi...).

Imprimarea de etichete distribuite la 
imprimante multiple 8

67 67 66

200
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c Selectaţi fila [Advanced] (Avansat), bifaţi caseta [Distributed Printing] (Imprimare distribuită) şi faceţi apoi 
clic pe [Settings] (Setări).

d În fereastra de dialog [Distributed Printing Settings] (Setări imprimare distribuită) selectaţi imprimantele 
care se vor utiliza pentru imprimarea distribuită.

1 Faceţi clic pe [Detect Current Paper Information...] (detectare informaţii despre hârtia curentă...).

2 Informaţiile curente ale imprimantei detectate se afişează sub [Current Width] (Lăţime curentă) şi 
[Paper Type] (Tip hârtie).

3 Bifaţi caseta din dreptul [Printer Name] (Nume imprimantă) care se va utiliza pentru imprimarea 
distribuită.

Notă

Dacă lăţimea selectată a benzii diferă faţă de ce afişată în dreptul [Current Width] (Lăţime curentă),  se 
afişează în dreptul setării de sub [Current Width] (Lăţime curentă). Încărcaţi imprimanta cu bandă cu 
lăţimea specificată la [Set Width] (Setare lăţime).

3
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e Specificaţi lăţimea benzii care se va folosi pentru imprimare.

A. Dacă a fost selectată o singură imprimantă 8

În caseta de dialog de la pasul d, selectaţi imprimanta a cărei setare trebuie specificată şi apoi fie faceţi 
dublu clic pe ea, fie faceţi clic dreapta pe ea şi faceţi clic pe [Settings] (Setări). Din lista derulantă [Set 
Width] (Setare lăţime) selectaţi lăţimea benzii.

Notă
Informaţiile care trebuie să se afişeze în fereastra de dialog de la pasul d pot fi introduse în caseta de text 
[Notes] (Note).

B. Dacă au fost selectate mai multe imprimante 8

În fereastra de dialog de la pasul d, selectaţi imprimantele pentru care doriţi să specificaţi setarea, iar 
apoi faceţi clic dreapta pe acestea şi clic pe opţiunea [Settings] (Setări). Din lista derulantă [Set Width] 
(Setare lăţime) selectaţi lăţimea benzii. Aceeaşi setare pentru lăţimea benzii se aplică tuturor 
imprimantelor selectate.

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

f Faceţi clic pe [OK] pentru a închide fereastra de setare a lăţimii benzii.
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g Faceţi clic pe [OK] pentru a închide fereastra [Distributed Printing Settings] (Setări imprimare distribuită).
Configurarea este finalizată.

h Faceţi clic pe [OK] pentru a lansa imprimarea distribuită.

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

sau al unui server de imprimare.

Înainte de imprimare introduceţi setările manual şi verificaţi dacă imprimanta poate fi utilizată pentru 
imprimare.

• Dacă este utilizat un router, iar opţiunile de securitate sunt active, cum ar fi un paravan de protecţie, 
utilizarea acestei funcţii poate fi imposibilă.

• Vă recomandăm să efectuaţi un test al conexiunii pentru mediul de operare. Pentru informaţii 
suplimentare, contactaţi un reprezentant de vânzări.
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Întreţinerea de rutină A

Aparatul P-touch trebuie curăţat periodic pentru a-şi păstra performanţa.

Notă
Deconectaţi întotdeauna adaptorul AC înainte de a curăţa aparatul P-touch.

Curăţarea exteriorului aparatului P-touch A

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

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

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

Curăţarea capului de imprimare şi a rolelor A

Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate indică în general faptul că există murdărie 
pe capul de imprimare şi pe rola acestuia. Curăţaţi capul de imprimare cu ajutorul unui beţişor cu vată uscată 
sau al casetei opţionale pentru curăţarea capului de imprimare (TZe-CL4).

Notă
Consultaţi instrucţiunile furnizate cu caseta pentru curăţarea capului de imprimare pentru indicaţii privind 
modul de utilizare a acesteia.

AVERTIZARE
Nu atingeţi capul de imprimare direct cu mâinile goale. Capul de imprimare poate fi fierbinte.

Anexă A
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 Cap de imprimare

 Rolă cap de imprimare

1 Beţişor cu vată

2 Cap de imprimare

1 Beţişor cu vată

2 Rolă cap de imprimare

1

2

1

2
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Curăţarea cutter-ului de bandă A

Aproximativ o dată pe an, ştergeţi lamele de tăiere cu un beţişor cu vată umezit cu etanol sau alcool 
izopropilic. După utilizare repetată, pe lama cutter-ului se poate acumula adeziv de bandă, care afectează 
tăişul lamei şi poate astfel cauza blocarea benzii în cutter.

ATENŢIE
Nu atingeţi lama cutter-ului cu degetele.

1 Beţişor cu vată

2 Lame de tăiere

1

2
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Depanare A

În cazul în care consideraţi că există o problemă cu aparatul P-touch, verificaţi tabelul de mai jos şi urmaţi 
sfaturile de depanare. 
Dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center oferă cele mai recente soluţii la Întrebări 
frecvente şi depanare. 
Vizitaţi-ne la http://support.brother.com/ 

 Operaţiuni de bază

Problemă Soluţie

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

 Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul USB în timp ce aparatul P-touch este pornit.

 (Pentru Windows®) 
Lansaţi P-touch Editor Lite din [Computerul meu].

Nu pot porni aparatul P-touch. Verificaţi dacă bateriile sunt instalate corect sau dacă adaptorul de alimentare inclus 
este bine conectat.

Nu pot ieşi din P-touch Editor 
Lite.

Verificaţi dacă este afişat un mesaj de eroare şi încercaţi să rezolvaţi eroarea. Reţineţi 
că nu se poate ieşi din software în timpul imprimării etichetelor.

În eticheta imprimată apare un 
rând gol.

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 al casetei opţionale pentru curăţarea capului de 
imprimare (TZe-CL4). 
Consultaţi Curăţarea capului de imprimare şi a rolelor la pagina 46.

* Nu atingeţi capul de imprimare direct cu mâinile goale.

Tăierea etichetei este dificilă. Curăţaţi lama cutter-ului cu ajutorul unui beţişor cu vată. 
Consultaţi Curăţarea cutter-ului de bandă la pagina 48.

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

Când eticheta este imprimată, 
există o margine prea mare 
(spaţiu) de ambele părţi ale 
textului.

(La utilizarea P-touch Editor 
Lite)

Când marginile sunt setate la [Maximum], etichetele se imprimă cu margini de aprox. 
25 mm de fiecare parte a textului imprimat. Reduceţi această margine modificând 
setarea la [Minimum]. În P-touch Editor Lite, faceţi clic cu butonul drept al mouse-ului 
şi selectaţi [Margini] în meniul afişat. Modificaţi setarea la [Minimum].

Aparatul P-touch nu imprimă 
sau caracterele imprimate nu 
sunt formate corect.

 Verificaţi dacă a fost introdusă corect caseta de bandă.

 În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiţi-o.

 Verificaţi dacă este bine închis capacul casetei.

Alimentarea se opreşte când 
încercaţi să imprimaţi.

 Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Înlocuiţi-le.

 Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect.

 Este utilizat un adaptor incorect; adaptorul recomandat este AD-E001.

Banda nu se alimentează 
corect sau se blochează în 
interiorul aparatului P-touch.

 Verificaţi dacă se alimentează corect capătul benzii sub ghidajele pentru bandă.

 Butonul de alimentare şi tăiere a fost folosit în timpul imprimării. Nu atingeţi butonul 
de alimentare şi tăiere în timpul imprimării.

http://support.brother.com/
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Doresc să resetez aparatul 
P-touch.

Cu aparatul P-touch oprit, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare şi tăiere 
în timp ce menţineţi apăsat butonul de alimentare. Când becul Editor Lite începe să 
clipească şi becul de stare se aprinde în portocaliu, apăsaţi de şase ori butonul de 
alimentare şi tăiere continuând să ţineţi apăsat butonul de alimentare. Aparatul 
P-touch va fi resetat la setările din fabricaţie.

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 aparatul P-touch.

 Capul de imprimare poate fi prea fierbinte. Aşteptaţi un timp, apoi reîncercaţi să 
imprimaţi.

Eticheta nu este tăiată 
automat.

Verificaţi setarea opţiunii din driverul de imprimantă. Pentru informaţii suplimentare 
despre opţiunile de tăiere consultaţi Întrebări frecvente şi depanare din Brother 
Solutions Center. 
Alternativ, apăsaţi butonul de alimentare şi tăiere pentru a alimenta şi a tăia banda.

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

Utilizaţi P-touch Update Software livrat pentru a confirma că utilizaţi cea mai recentă 
versiune a software-ului. 
Pentru informaţii suplimentare despre P-touch Update Software, consultaţi Întrebări 
frecvente şi depanare din Brother Solutions Center.

Problemă Soluţie

1
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 Reţea

Verificaţi mai întâi următoarele:

Bateria Li-ion reîncărcabilă este instalată sau adaptorul AC este conectat. Nu puteţi realiza o conexiune la reţeaua 
wireless dacă aparatul P-touch este alimentat de o baterie alcalină sau Ni-MH.

Punctul de acces (pentru reţelele wireless), routerul sau hubul sunt pornite şi indicatorul de conexiune luminează 
intermitent.

Ambalajul de protecţie a fost îndepărtat de pe aparatul P-touch.

Capacul casetei este complet închis.

Caseta de bandă este introdusă corect în compartimentul casetei de bandă.

Nu pot finaliza configurarea setărilor reţelei wireless.

Întrebare Soluţie

Setările de securitate (SSID/Cheie de 
reţea) sunt corecte?

Reconfirmaţi şi alegeţi setările de securitate corecte.

 Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/ruterului 
WLAN poate fi utilizat ca setare de securitate implicită.

 Consultaţi instrucţiunile punctului de acces/ruterului WLAN pentru 
informaţii despre găsirea setărilor de securitate.

 Solicitaţi informaţii de la producătorul punctului de acces/ruterului WLAN 
sau de la furnizorul de Internet sau administratorul de reţea.

Utilizaţi filtrarea adreselor MAC? Asiguraţi-vă că adresa MAC a aparatului P-touch este acceptată de filtru. 
Puteţi afla adresa MAC din [Communication settings] (Setări de comunicare) 
din Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă). Consultaţi Utilizarea 
Communication settings (Setări de comunicare) la pagina 19 pentru detalii 
despre [Communication settings] (Setări de comunicare).

Punctul de acces central/routerul 
WLAN este în modul invizibil? 
(nu transmite identificatorul SSID)

 Introduceţi identificatorul SSID corect în timpul instalării sau atunci când 
utilizaţi [Communication settings] (Setări de comunicare) în Printer Setting 
Tool (Instrument setări imprimantă).

 Verificaţi identificatorul SSID în instrucţiunile furnizate împreună cu 
punctul de acces/ruterul WLAN şi reconfiguraţi setările reţelei wireless.

Aparatul P-touch este conectat corect 
la punctul de acces/routerul WLAN?

Verificaţi dacă LED-ul Wi-Fi al NFC este aprins.
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Aparatul P-touch nu poate imprima în reţea. 
Aparatul P-touch nu a fost găsit în reţea chiar dacă instalarea s-a finalizat cu succes.

Întrebare Soluţie

Aparatul P-touch are atribuită o 
adresă IP disponibilă?

 Confirmarea adresei IP şi a subnet mask (masca de subreţea). 
Verificaţi dacă adresele IP şi măştile de subreţea ale computerului şi ale 
aparatului P-touch sunt corecte şi se află în aceeaşi reţea. 
Pentru mai multe informaţii privind modul de verificare a adresei IP şi a 
subnet mask (masca de subreţea), contactaţi administratorul de reţea.

 (Windows®) 
Confirmaţi adresa IP, masca de subreţea şi alte setări ale reţelei în 
[Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting Tool 
(Instrument setări imprimantă). 
Consultaţi Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) 
la pagina 19 pentru detalii despre [Communication settings] (Setări de 
comunicare).

Comanda anterioară de imprimare a 
eşuat?

 În cazul în care comanda de imprimare eşuată se află încă în lista de 
aşteptare pentru imprimare, ştergeţi-o.

 Faceţi dublu clic pe pictograma imprimantei din următorul folder şi apoi 
alegeţi [Anulare toate documentele] din meniul [Imprimantă]:

(Windows Vista®) 

, [Panou de control], [Hardware şi sunet] şi apoi [Imprimante].

(Windows Server® 2008) 

, [Panou de control] şi apoi [Imprimante].

(Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2) 

, [Dispozitive şi imprimante] şi selectaţi imprimanta din [Imprimante şi 

faxuri].

(Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2) 
Ecranul [Aplicaţii], [Panou de control], [Hardware şi sunet], [Dispozitive şi 
imprimante] şi selectaţi imprimanta din [Imprimante şi faxuri].

Aparatul P-touch este conectat corect 
la punctul de acces/routerul WLAN?

Verificaţi dacă LED-ul Wi-Fi al NFC este aprins.

Am verificat şi am încercat toate 
operaţiunile de mai sus, însă aparatul 
P-touch nu imprimă. Mai pot face şi 
altceva?

Dezinstalaţi driverul de imprimantă şi aplicaţia software şi apoi reinstalaţi-le.
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Doresc să verific dacă dispozitivele de reţea funcţionează corespunzător.

Întrebare Soluţie

Aparatul P-touch, punctul de 
acces/routerul sau hubul de reţea sunt 
pornite?

Asiguraţi-vă că aţi confirmat toate instrucţiunile din Verificaţi mai întâi 
următoarele: la pagina 51.

Unde pot găsi setările de reţea ale 
aparatului P-touch, cum ar fi adresa IP?

Verificaţi [Communication settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting 
Tool (Instrument setări imprimantă). 
Consultaţi Utilizarea Communication settings (Setări de comunicare) 
la pagina 19 pentru detalii despre [Communication settings] (Setări de 
comunicare).

Aparatul P-touch este conectat corect 
la punctul de acces/routerul WLAN?

Verificaţi dacă LED-ul Wi-Fi al NFC este aprins.

Altele

Întrebare Soluţie

Doresc să resetez setările de reţea ale 
aparatului P-touch.

Cu aparatul P-touch oprit, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare 
şi tăiere în timp ce menţineţi apăsat butonul de alimentare. Când LED-ul 
Editor Lite începe să clipească şi becul de stare se aprinde în portocaliu, 
apăsaţi de două ori butonul de alimentare şi tăiere continuând să ţineţi apăsat 
butonul de alimentare. Setările de reţea vor fi resetate la setările din fabricaţie.

Pentru a dezactiva setarea APIPA şi a reseta setările de reţea, apăsaţi de 
patru ori butonul de alimentare şi tăiere.
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