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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.

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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Utilizarea P-touch Transfer Manager (pentru Windows®)

Această aplicaţie vă permite să transferaţi şabloane şi alte date pe imprimantă şi să salvaţi copii de rezervă 
ale datelor pe calculator.

Această funcţie nu este acceptată de calculatoarele Macintosh.

Cum să utilizaţi P-touch Transfer Manager

a Creaţi sau deschideţi un şablon folosind P-touch Editor.

b Transferaţi şablonul pe P-touch Transfer Manager.
(Consultaţi Transferarea şablonului etichetei la P-touch Transfer Manager la pagina 2.)

c Transferaţi şablonul pe imprimantă folosind P-touch Transfer Manager.
(Consultaţi Transferarea şabloanelor de pe calculator pe imprimantă la pagina 5.)

d Imprimaţi (fără a folosi un calculator) şablonul care a fost transferat pe imprimantă.
(Consultaţi Manualul de utilizare.)

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.

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

b 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 imprimantă 
şi imprimat.

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

Notă
Mai puteţi lansa P-touch Transfer Manager folosind procedura următoare.

• Pentru Windows Vista® / Windows® 7

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

Faceţi clic pe [P-touch Transfer Manager 2.2] din ecranul [Aplicaţii].
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Utilizarea P-touch Transfer Manager

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

Notă
Mai puteţi lansa P-touch Transfer Manager şi din P-touch Editor.

Faceţi clic pe [File] (Fişier) - [Transfer Template] (Transfer şablon) - [Transfer].
 

 

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 Bara de unelte
Oferă acces la comenzile utilizate frecvent.

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

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

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

6 Previzualizare
Afişează o previzualizare a şabloanelor din lista dedicată.
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Explicaţiile pictogramelor din bara de unelte

Pictogramă Denumirea butonului Funcţie

 

Transfer
Transferă şabloane şi alte date de pe calculator pe imprimantă 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 (Copie de siguranţă)

(Doar pentru P-touch Transfer 
Manager)

Recuperează şabloanele şi celelalte date salvate în imprimantă şi 
le salvează pe calculator.

 

Open (Deschidere) Deschide şablonul selectat.

 

Print (Imprimare)

(Doar pentru P-touch Library)
Imprimă şablonul de etichetă selectat cu imprimanta.

 

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 de pe calculator pe imprimantă

Utilizaţi procedura următoare pentru a transfera şabloane de pe calculator pe imprimantă.

a Conectaţi calculatorul şi imprimanta prin USB şi porniţi imprimanta.
Numele modelului de imprimantă este afişat în vizualizarea folderelor.
Dacă selectaţi o imprimantă din vizualizarea folderelor, sunt afişate şabloanele curente şi alte date 
stocate pe imprimantă.

b Selectaţi imprimanta pe care doriţi să transferaţi şablonul sau alte date.
 

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

 

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

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 imprimantă) atunci când este plasat 
în noul director.
 

e 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.
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Notă
• Tuturor datelor transferate pe imprimantă le este atribuit un număr de cheie.

• Dacă şablonul transferat pe imprimantă deţine acelaşi număr de cheie ca un alt şablon deja salvat pe 
imprimantă, noul şablon îl va suprascrie pe cel vechi. Puteţi confirma alocările numerelor de cheie ale 
şabloanelor salvate pe imprimantă prin realizarea unei copii de siguranţă a şabloanelor sau a altor date 
(consultaţi Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane şi alte date salvate pe imprimantă 
la pagina 8).

• Dacă memoria imprimantei este plină, ştergeţi unul sau mai multe şabloane din memoria nonvolatilă a 
imprimantei (consultaţi Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane şi alte date salvate pe imprimantă 
la pagina 8).

 

f Pentru a schimba numele şabloanelor sau altor date ce urmează a fi transferate, faceţi clic pe elementul 
dorit şi introduceţi numele nou.

g 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.
 

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

 

h Faceţi clic pe [OK].
 

Şabloanele sau celelalte date selectate sunt transferate pe imprimantă.

Important
Pentru a imprima datele care au fost transferate pe imprimantă, aceasta trebuie comutată din modul de 
transfer în modul normal. Opriţi imprimanta şi apoi reporniţi-o.
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Realizarea copiilor de siguranţă pentru şabloane şi alte date salvate 
pe imprimantă

Utilizaţi procedura următoare pentru a recupera şabloanele salvate pe imprimantă şi a le salva pe calculator.

Important
• Şabloanele la care aţi făcut copii de siguranţă nu pot fi editate pe calculator.

• În funcţie de modelul imprimantei, este posibil ca şabloanele sau celelalte date la care s-a făcut copia de 
siguranţă de pe alt model de imprimantă să nu poată fi transferate pe celălalt model de imprimantă.

 

a Conectaţi calculatorul şi imprimanta şi porniţi imprimanta.
Numele modelului de imprimantă este afişat în vizualizarea folderelor.
Dacă selectaţi o imprimantă din vizualizarea folderelor, sunt afişate şabloanele curente şi alte date 
stocate pe imprimantă.
 

b Selectaţi imprimanta de pe care doriţi să copiaţi şi apoi faceţi clic pe [Backup] (Copie de siguranţă).
Este afişat un mesaj de confirmare.
 

c Faceţi clic pe [OK].
Un nou director este creat sub imprimantă, în vizualizarea folderelor. Numele directorului are la bază 
data şi ora realizării copiei de siguranţă. Toate şabloanele şi celelalte date de pe imprimantă sunt 
transferate în noul director şi salvate pe calculator.
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Ştergerea tuturor datelor de pe imprimantă

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

a Conectaţi calculatorul şi imprimanta şi porniţi imprimanta.
Numele modelului este afişat în vizualizarea folderelor.

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

Este afişat un mesaj de confirmare.
 

c Faceţi clic pe [OK].
Sunt şterse toate şabloanele şi celelalte date salvate în imprimantă.
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