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

Simboluri utilizate în acest ghid

Următoarele simboluri sunt folosite în acest ghid.

Mărci înregistrate şi drepturi de autor

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

© 2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server şi Windows sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale 
Microsoft Corp. în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Apple, Macintosh, Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite şi în alte ţări.

Toate denumirile comerciale şi numele de companii care apar pe produsele Brother, documentele asociate 
şi orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.

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



2

Instalarea software-ului P-touch Editor şi a driverului 
de imprimantă

La imprimarea prin intermediul unei conexiuni USB

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

http://www.brother.com/inst/ 

http://www.brother.com/inst/
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Utilizarea P-touch Editor
Va trebui să instalaţi software-ul P-touch Editor şi driverul de imprimantă pentru a putea utiliza imprimanta 
împreună cu computerul.

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

Dacă imprimanta este prevăzută cu funcţia P-touch Editor Lite, este posibil să fie nevoie să schimbaţi modul 
imprimantei de la P-touch Editor Lite la P-touch Editor. Consultaţi manualul tipărit inclus alături de imprimantă.

Utilizarea P-touch Editor (pentru Windows®)

Lansarea P-touch Editor

a Pentru Windows Vista® / Windows® 7
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 format sau să deschideţi un format 
existent.
 

Pentru Windows® 8 / Windows® 8.1
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 format sau să deschideţi un format 
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 format, faceţi clic pe butonul [New Layout] (Format nou).

2 Pentru a crea un nou format folosind un layout presetat, selectaţi butonul categoriei dorite.

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

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

5 Pentru a deschide o aplicaţie astfel încât să creaţi mai uşor etichete pentru gestionarea echipamentelor 
electrice, faceţi clic pe butonul [Cable Labeling Wizard] (Expert de etichetare cabluri).
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Imprimarea cu P-touch Editor

Modul Express
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
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



6

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.

a Faceţi clic pe butonul de selecţie a modului [Snap].
Este afişată fereastra 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)

Lansarea P-touch Editor
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.
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