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Introduksjon

Takk for at du kjøpte PS-9000 skriverserver. 
Denne håndboken gir komplett informasjon og hvordan du skal sette opp og bruke PS-9000 trygt. 
Vennligst les grundig gjennom denne håndboken før du tar i bruk produktet.

PS-9000 skriverserver gir småformat nettverkstilkobling for dine PS-9000–kompatible P-touch skrivere. 
PS-9000 er kompatibel med skriverovervåkningen til P-touch skriverdrivere. Fra din datamaskin kan du 
i sanntid sjekke status (tapemengde, tapebredde, feil o.l.) til P-touch-maskiner som er koblet til 
nettverket.

■ PS-9000
Støttet protokoll: TCP/IP
Støttede OS: Microsoft® Windows® 95/98/98SE/Me, Microsoft® Windows NT® 4.0, Microsoft® 
Windows® 2000 Pro, Microsoft® Windows® XP
*Hvilke operativsystemer som støttes, varierer fra modell til modell.
10BASE-T/100BASE-TX (auto-detect)
USB-grensesnittport

■ Om denne håndboken
Kopiering av hele eller deler av denne håndboken uten tillatelse er strengt forbudt.
Innholdet i denne håndboken kan endres uten foregående varsel.
Hvis du har noen spørsmål om denne håndboken eller våre produkter, vennligst kontakt vår 
kundestøtte. Det er lagt ned stor innsats i redigeringen av denne håndboken, vi påtar oss likevel ikke 
noe ansvar for eventuelle feil i denne håndboken eller for eventuelle skader, direkte eller indirekte, 
som skriver seg fra bruken av denne håndboken.
P-touch er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries, Ltd. i U.S.A. og andre land.
Microsoft®, Windows®, Windows NT® o.s.v. er registrerte varemerker tilhørende Microsoft 
Corporation i U.S.A. og andre land.
Andre merke- eller produktnavn er registrerte varemerker tilhørende sine respektive selskaper.

■ Konvensjoner
Denne håndboken bruker følgende symboler for å angi spesifikk informasjon som alltid må følges 
nøye. Se i tillegg forholdsreglene som er beskrevet i “Sikkerhetsinstruksjoner” for detaljer om trygg 
og korrekt bruk.

Forsiktig
● Denne typen utheving indikerer viktig informasjon som må følges ved bruk av produktet. Vær 

sikker på at du leser denne informasjonen for trygg og korrekt bruk.

Merk
● Denne typen utheving angir nyttig informasjon som er nyttig ved bruk. Hvis du har problemer 

med å bruke enheten, bør du først konsultere denne informasjonen. 
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Sikkerhetsinstruksjoner

For å sikre trygg og korrekt bruk, vennligst les følgende informasjon grundig før du starter å bruke dette 
produktet. Disse sikkerhetsinstruksjonene omfatter viktig informasjon om trygg håndtering av produktet 
og om generelle sikkerhetsaspekter for brukeren.

■ Utsett ikke maskinene for støt. Hvis P-touch eller denne enheten utsettes for støt og skades, må du 
trekke ut støpselet og ta kontakt med Brother kundeservice. Hvis du fortsetter å bruke en skadet 
maskin, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.

■ Hold ledninger og kabler tilkoblet denne enheten utenfor barns rekkevidde, ellers kan det oppstå 
elektrisk støt eller skader.

■ Før man kobler fra denne enheten må man forsikre seg om at P-touch og denne enheten er koblet 
fra strømforsyningen.

■ Demonter aldri dette produktet og foreta ingen endringer på det.

■ Bruk ikke denne enheten med dekslet av, da dette kan føre til elektrisk støt.

■ Forsøk ikke å foreta service, justeringer eller reparasjoner på denne enheten, da dette kan føre til 
elektrisk støt. Ta kontakt med Brother kundeservice for å bestille service, justeringer eller 
reparasjoner for denne enheten.

■ Slutt å bruke denne enheten hvis den ikke fungerer korrekt (for eksempel hvis den blir uvanlig 
varm eller avgir røyk eller uvanlig lukt), hvis ikke kan det oppstå brann, elektrisk støt eller skader. 
Slå straks av P-touch, koble fra adapteren og trekk ut støpselet og ta kontakt med Brother 
kundeservice for å bestille service eller reparasjon.

■ Hvis fremmedlegemer (som metall eller væske) kommer inn i enheten, må du straks slå av P-touch, 
koble fra adapteren og trekke ut støpselet og deretter ta kontakt med Brother kundeservice for å 
bestille service eller reparasjon. Hvis man fortsetter å benytte enheten kan det føre til brann eller 
elektrisk støt.
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Om PS-9000

PS-9000 er en USB skriverserver for P-touch/QL-maskiner i et 10BASE-T/100BASE-TX nettverksmiljø. 
PS-9000 er kompatibel med utskriftsovervåkningen til P-touch-skrivere og lar deg visuelt kontrollere 
statusen til utskriftsjobber og P-touch/QL-maskiner.

Kompatible modeller

■ QL-500
■ QL-550
■ QL-650TD
■ QL-1050
■ QL-1050N
■ PT-9500PC
■ PT-9200DX
Den riktige P-touch driveren som er kompatibel med PS-9000 må installeres. Klikk [P-touch Driver] i 
dialogboksen som kommer til syne når CD-ROM-en som er inkludert med PS-9000 (denne enheten), 
installer nettverksdriveren for din P-touch, og start deretter oppsettet.

■ Samsvarserklæring
Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med følgende standarddokumenter:

Sikkerhet: EN 60950 (nettadapter)

EMC: EN 55022 1998 Class B
EN 55024 1998
EN 61000-3-2 1995
EN 61000-3-3 1995

følger bestemmelsene til direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med vedlegg 
i 91/263/EEC og 91/31/EEC).
Dette systemet følger også bestemmelsene i lavvoltsdirektivet 73/23/EEC.

Utstedt av: Brother Industries Ltd.
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Deler og funksjoner

Topp

Du kan sjekke lysdiodene på kortet.

■ 10BASE LINK-lysdiode (Grønn)
Lyser når det opprettes en forbindelse til et 
10BASE-T-nettverk.

■ 100BASE LINK-lysdiode (Grønn)
Lyser når det opprettes en forbindelse til et 
100BASE-TX-nettverk.

■ STATUS-lysdiode (Oransje)
Blinker under dataoverføring.

Bunn

■ Ethernet-adresse
Enhetens Ethernet-adresse. De siste 6 sifrene 
er produktets serienummer.

10BASE LINK-
lysdiode (Grønn) 100BASE 

LINK-lysdiode 
(Grønn)

STATUS-lysdiode 
(Oransje)

Merk
● Ethernet-adresse 00:80:77:50:00: 01 er 

angitt som 008077500001. Produktets 
nummer (serienummer) er 500001.

Ethernet-adresse
(De siste 6 sifrene er produktets serienummer.)
 7



Bakside

■ Nettverksport (10BASE-T/100BASE-TX)
Tilkobling for nettverkskabelen.
*I miljøet 100BASE-TX, bruk kategori 5.

■ USB-port
Tilkobling for USB-kabelen.

■ Strømtilkobling
Tilkobling for nettadapteret.

Høyre side

■ Trykknapp
Trykk denne knappen for å resette PS-9000 til 
sine standardinnstillinger fra fabrikken.

■ Standardinnstillinger fra fabrikken

1 Sjekk at nettadapteren ikke er tilkoblet PS-9000.

2 Mens du holder trykknappen inne, kobler du til nettadapteren til PS-9000. STATUS-lysdioden 
(oransje) vil blinke en gang ved tilkobling.

3 Fortsett å holde trykknappen inne i to sekunder. STATUS-lysdioden vil blinke på nytt når 
innstillingene er satt tilbake til standardinnstillingene fra fabrikken. Slipp trykknappen.

DC5V INLAN
USB

Nettverksport 
(10BASE-T/100BASE-TX)

USB-port

Strømtilkobling

Trykknapp

Forsiktig
● Slå ikke av PS-9000 mens den initialiseres til standardinnstillingene fra fabrikken.
● Når PS-9000 slås på igjen etter å være initialisert til standardinnstillingene fra fabrikken, trykk 

ikke inn trykknappen.
● PS-9000 kan initialiseres til sine standardinnstillinger fra programvaren for Brother PS-9000.
8



Tilkobling til nettverket

■ Klargjør følgende.

Ethernet-HUB

USB-kabel

Nettverkskabel

Forsiktig
● Hvis du allerede har brukt PS-9000 på et annet nettverk eller hvis det har vært koblet til andre 

P-touch-enheter, initialiser PS-9000 til sine standardinnstillinger fra fabrikken. Du kan initialisere 
PS-9000 fra programvaren for Brother PS-9000.

● PS-9000 kan ikke brukes med en USB-hub.
● Hvis du bruker PS-9000 i et 100BASE-TX-miljø, klargjør en 100BASE-TX Ethernet-hub og 

nettverkskabel (kategori 5).
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1 Bruk nettverkskabelen til å koble 
PS-9000 til Ethernet-hub-en.

2 Koble nettadapteren til PS-9000, sett 
deretter strømkabelen til P-touch og 
PS-9000 inn i stikkontakten.

3 Bruk USB-kabelen for å koble PS-9000 til 
P-touch. (PS-9000: kontakt Type A; 
P-touch: kontakt Type B)

4 Slå på P-touch.

Merk
● USB-kabelen har to forskjellige 

kontakttyper. Forsikre deg om at korrekt 
type kontakt settes inn i korrekt port.

■ USB-kabelkontakter

Type A Type B

Forsiktig
● Bruk av en annen nettadapter enn den 

som fulgte med PS-9000 kan føre til 
skader.

● Koble ikke andre enheter enn en P-touch 
til USB-porten på PS-9000.

● Vent mer enn 2 sekunder mellom 
tilkobling og frakobling av USB-kabelen.

● Koble ikke fra USB-kabelen under 
utskrift.

Merk
● Strømledningens utseende avhenger av modellen.

P-touch

PS-9000

Ethernet-HUB
10



Spesifikasjoner

Maskinvarespesifikasjoner

■ CPU
32bit RISC CPU

■ Minne
RAM: 8 MBytes
Flash ROM: 1 MByte

■ Nettverksgrensesnitt
10BASE-T/100BASE-TX 1 port (automatisk 
deteksjon)

■ USB-grensesnitt
A Port

■ Annet
Trykknapp: 1 knapp
Lysdioder: 3 lysdioder, en for status (oransje), 
en for 10BASE Link (grønn) og en for 
100BASE Link (grønn)

Programvarespesifikasjoner

■ Støttet protokoll
TCP/IP

■ TCP/IP
Network Layer: ARP, RARP, ICMP, IP
Session Layer: TCP, UDP
Application Layer: LPR, FTP, BOOTP, HTTP, 

DHCP
IP-adresse kan settes med oppsettsprogram.

Driftskrav

■ Nettverksmiljø
Microsoft® Windows® 95/98/98SE/Me, 
Microsoft® Windows NT® 4.0, Microsoft® 
Windows® 2000 Pro, Microsoft® Windows® 
XP
*Hvilke operativsystemer som støttes, 
varierer fra modell til modell.

■ Driftsmiljø
Temperatur: 5 °C til 35 °C
Fuktighet: 20% til 80% RH (kondensering er 
ikke tillatt)

■ Lagringsmiljø
Temperatur: -10 °C til 50 °C
Fuktighet: 20% til 90% RH (kondensering er 
ikke tillatt)
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Starte programmet til Brother PS-9000

Sett inn CD-ROM-en som fulgte med PS-9000 i CD-ROM-stasjonen til din datamaskin. Hovedmeny-
dialogboksen vil bli vist automatisk.

1 Etter at CD-ROM-en er satt inn i CD-ROM-stasjonen til datamaskinene, vises hovedmeny-
dialogboksen automatisk.
● Hvis hovedmeny-dialogboksen ikke vises, åpne Min datamaskin, velg CD-ROM-stasjonen og 

kjør så ”autorun.exe”.

■ Readme
Klikk på [Readme] for viktig informasjon om programmet til Brother PS-9000. Les denne 
informasjonen nøye før du starter å bruke PS-9000.

■ Oppsett
Installasjonsveiviseren vil bli startet. Denne fører deg gjennom oppsettet av PS-9000.

■ Brukerveilending
Klikk på [Brukerveilending] for å få tilgang til den skjermbaserte håndboken. Adobe® Acrobat 
Reader® må være installert for å kunne vise håndboken.
 13



Hvordan sette opp PS-9000

Det er to oppsettsmetoder som er mulig for programmet til Brother PS-9000.

1 ”Installerer denne enheten og hjelpeprogrammet.”
Med denne metoden spesifiseres skriverserverinnstillingene til PS-9000 og programvaren for 
utskrift på et nettverk installeres på datamaskinen. Velg denne metoden hvis PS-9000 brukes for 
første gang etter at den ble kjøpt eller etter at innstillingene er blitt satt tilbake til 
standardinnstillingene fra fabrikken.

2 ”Installerer dette hjelpeprogrammet.”
Med denne metoden blir bare programvaren for utskrift på et nettverk installert på 
datamaskinene. Velg denne metoden hvis PS-9000 allerede er satt opp og programvaren skal 
installeres på den andre eller på flere datamaskiner.

Forsiktig
● Ved oppsett av PS-9000 på et operativsystem som har administratorrettigheter (som, Microsoft® 

Windows NT® 4.0, Microsoft® Windows® 2000 Pro eller Microsoft® Windows® XP), må du 
forsikre deg om at du er pålogget med en brukerkonto som har administratorrettigheter.

Forsiktig
● Installer skriverprogramvaren på alle datamaskiner som skal bruke P-touch tilkoblet PS-9000.

Programvarelisens
● Bruk programvaren i henhold til lisensavtalen som vises under installeringen.
● Installer programvaren på flere datamaskiner på en enkelt lokalitet og bruk den til å skrive fra 

P-touch tilkoblet PS-9000.
14



PS-9000, oppsettsmetode 1

Installasjonsveiviseren er lett å bruke.

“Installerer denne enheten og hjelpeprogrammet.”
-Bruke TCP/IP-protokollen

Denne metoden setter opp PS-9000 og skriverprogramvaren. Velg denne oppsettsmetoden når du 
bruker PS-9000 for første gang og produktet fremdeles er stilt inn med standardinnstillingene fra 
fabrikken.

1 I hovedmeny-dialogboksen klikker du 
[Oppsett]. Velkomstmeldingen under blir 
vist. Klikk [Neste].

2 Les programvarelisensavtalen og klikk så 
[Ja] hvis du er enig.

3 Velg ”Installerer denne enheten og 
hjelpeprogrammet” og klikk [Neste].

Forsiktig
● Sørg for å installere P-touch skriverdriver før du angir innstillinger. Klikk [P-touch Driver] i 

dialogboksen som kommer til syne når CD-ROM-en som er inkludert med PS-9000 (denne 
enheten) settes inn i CD-ROM-spilleren, og installer deretter nettverksdriveren for din P-touch.

● Før du starter oppsettet, sjekk at alle applikasjoner som er i bruk er avsluttet.
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4 Velg PS-9000, som skal settes opp og 
klikk [Neste].

• Hvis produktet ikke vises på listen, 
klikk [Søk].

• Alternativt kan du skrive inn Ethernet-
adressen til produktet som du ønsker å 
sette opp.

• Hvis du ønsker å resette produktet til 
standardinnstillingene fra fabrikken, 
klikk [Formater] og følg instruksjonene.

5 Spesifisere IP-adressen.
• Hvis ”Tilegn en IP-adresse” er valgt 

(anbefalt)
→ I den følgende dialogboksen som 

vises, skriver man inn IP-adresse, 
subnet mask og standard gateway. 
Kontakt din nettverksadministrator 
for korrekte innstillinger.

• Hvis ”Få en IP-adresse automatisk” er 
valgt
→ I et miljø med en DHCP/BOOTP-

server, tildeles IP-adressen til 
PS-9000 automatisk.

Forsiktig
● Etter oppsett kan IP-adressen endres 

når enheten slås av, og så på igjen. I 
dette tilfellet må PS-9000 stilles inn 
igjen og skriverprogramvaren 
installeres på nytt.
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6 Den valgte konfigureringen vises slik at 
du kan sjekke den. Hvis konfigureringen 
er korrekt, klikk [Utffør] for å ta den i 
bruk. Innstillingene sendes til PS-9000.

7 Programvaren for Brother PS-9000 er 
installert.
Klikk [Neste] hvis du ikke ønsker og endre 
målkatalogen.

• Skjermbildet under vises hvis 
programvaren til Brother PS-9000 
allerede er installert på din datamaskin. 
Velg om du ønsker og overskrive 
programvaren og klikk [Neste]. Hvis du 
valgte ”Ja”, fortsett med operasjonen 
beskrevet over. Hvis du valgte ”Nei”, 
fortsett med trinn 10.

8 Angi gruppenavnet du ønsker skal bli vist 
på Startmenyen. 
Standardgruppenavnet er ”Brother 
PS-9000 hjelpeprogram”. Etter å ha angitt 
gruppenavnet, klikk [Neste].

• Hvis du skifter navn, sjekk at 
gruppenavnet du angir ikke allerede er i 
bruk.

9 Velg om du ønsker å sette opp 
skriverporten.

Velg ”Ja”, klikk så [Neste].
 17



0 Velg P-touch som skal settes opp, klikk 
[Neste].

• Hvis det ikke er noen kompatible 
P-touch-enheter, klikk [Avbryt] for å 
avslutte oppsettsveiviseren, installer en 
skriverdriver for P-touch, og gjenta så 
oppsettsprosedyren for PS-9000 fra 
begynnelsen.

a Etter at forberedelsene til oppsett er 
ferdig, klikk [Neste].

b Velg PS-9000 som skal settes opp, klikk 
[Neste].

• Hvis produktet som skal settes opp ikke 
vises på listen, klikk [Søke].

• Hvis du klikker [Søkealternativ], kan 
TCP/IP-broadcast-adresse konfigureres.

c Skriv inne skriverportnavnet og klikk 
[Neste].

• Når du tildeler skriverportnavnet, sjekk 
at portnavnet du angir ikke allerede er i 
bruk (f.eks. LPT1:).

• Standardportnavnet er ”PTLANxxxxxx:” 
(hvor ”xxxxxx” er de siste seks sifrene i 
Ethernet-adressen).

d Oppsettskonfigurasjonen vises. Klikk 
[Avslutt].

e Når installasjonen er fullført, vises 
dialogboksen nedenfor. Klikk [Avslutt].
18



PS-9000, oppsettsmetode 2

Installasjonsveiviseren er lett å bruke.

“Installerer dette hjelpeprogrammet.”
-Installerer programvaren for utskriftsklienter

Denne metoden setter kun opp programvaren for Brother PS-9000. Velg denne oppsettsmetoden når 
PS-9000 allerede er satt opp i miljøet.

1 I hovedmeny-dialogboksen klikker du 
[Oppsett]. Velkomstmeldingen under blir 
vist. Klikk [Neste].

2 Les programvarelisensavtalen og klikk så 
[Ja] hvis du er enig.

3 Velg ”Installerer dette 
hjelpeprogrammet”, klikk så [Neste].

Forsiktig
● Sørg for å installere P-touch skriverdriver før du angir innstillinger. Klikk [P-touch Driver] i 

dialogboksen som kommer til syne når CD-ROM-en som er inkludert med PS-9000 (denne 
enheten) settes inn i CD-ROM-spilleren, og installer deretter nettverksdriveren for din P-touch.

● Før du starter oppsettet, sjekk at alle applikasjoner som er i bruk er avsluttet.
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4 Programvaren for Brother PS-9000 er 
installert.
Klikk [Neste] hvis du ikke ønsker og endre 
målkatalogen.

• Skjermbildet under vises hvis 
programvaren til Brother PS-9000 
allerede er installert på din datamaskin. 
Velg om du ønsker og overskrive 
programvaren og klikk [Neste]. Hvis du 
valgte ”Ja”, fortsett med operasjonen 
beskrevet over. Hvis du valgte ”Nei”, 
fortsett med trinn 7.

5 Angi gruppenavnet du ønsker skal bli vist 
på Startmenyen.
Standardgruppenavnet er ”Brother 
PS-9000 hjelpeprogram”. Etter å ha angitt 
gruppenavnet, klikk [Neste].

• Hvis du skifter navn, sjekk at 
gruppenavnet du angir ikke allerede er i 
bruk.

6 Velg om du ønsker å sette opp 
skriverporten.

Velg ”Ja”, klikk så [Neste].

7 Velg P-touch som skal settes opp, klikk 
[Neste].

• Hvis det ikke er noen kompatible 
P-touch-enheter, klikk [Avbryt] for å 
avslutte oppsettsveiviseren, installer en 
skriverdriver for P-touch, og gjenta så 
oppsettsprosedyren for PS-9000 fra 
begynnelsen.

8 Etter at forberedelsene til oppsett er 
ferdig, klikk [Neste].
20



9 Velg PS-9000 som skal settes opp, klikk 
[Neste].

• Hvis produktet ikke vises på listen, 
klikk [Søke].

• Hvis du klikker [Søkealternativ], kan 
TCP/IP-broadcast-adresse konfigureres.

0 Skriv inne skriverportnavnet og klikk 
[Neste].

• Når du tildeler skriverportnavnet, sjekk 
at portnavnet du angir ikke allerede er i 
bruk (f.eks. LPT1:).

• Standardportnavnet er ”PTLANxxxxxx:” 
(hvor ”xxxxxx” er de siste seks sifrene i 
Ethernet-adressen).

a Oppsettskonfigurasjonen vises. Klikk 
[Avslutt].

b Når installasjonen er fullført, vises 
dialogboksen nedenfor. Klikk [Avslutt].
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Andre funksjoner

Andre funksjoner til PS-9000 er følgende.

Automatisk IP-adressekonfigurering 
med DHCP/BOOTP

PS-9000 støtter protokollen DHCP/BOOTP. 
TCP/IP-relaterte innstillinger kan spesifiseres 
innenfor nettverket hvor DHCP/BOOTP-
serveren kjører.

Automatisk IP-adressekonfigurering 
med RARP

PS-9000 støtter protokollen RARP. IP-adressen 
kan bli satt opp innenfor et nettverk hvor RARP-
serveren kjører.

Forsiktig
● PS-9000 støtter DHCP/BOOTP-

protokoller som er i samsvar med 
RFC2131/2132.

● For å bruke funksjonen for DHCP/
BOOTP på PS-9000, kontakt din 
nettverksadministrator.

● Hvis IP-adressen som PS-9000 får fra en 
DHCP/BOOTP-server endres, vil det ikke 
lenger være mulig å skrive ut. Vi anbefaler 
å benytte en fast IP-adresse til PS-9000.

Forsiktig
● For å bruke funksjonen for RARP på 

PS-9000, kontakt din nettverksadministrator.
● Hvis IP-adressen som PS-9000 får fra en 

RARP-server endres, vil det ikke lenger 
være mulig å skrive ut. Vi anbefaler å 
benytte en fast IP-adresse til PS-9000.
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Avinstallering av 
programvaren

Hvis dette produktet ikke lenger blir brukt, fjern 
(avinstaller) programvaren.

1 På Startmenyen peker du på ”Alle 
programmer”*, klikk på ”Brother 
PS-9000 hjelpeprogram” og klikk 

. (*”Programmer” på 
andre operativsystemer enn Windows 
XP.)
- Dialogboksen ”Avinstalleringsprogram” 

vises.

2 Klikk [Ja].
Programvaren blir avinstallert.

Bruke PS-9000 med en 
annen P-touch

Når man skal bruke PS-9000 med en annen 
P-touch enn den som er tilkoblet nå, fjern 
(avinstaller) programvaren for Brother PS-9000 
fra datamaskinen, resett PS-9000 til sine 
fabrikkinnstillinger og gå gjennom en ny 
oppsettsprosedyre fra begynnelsen.

1 Avinstallere programvaren for Brother 
PS-9000.
(Se “Avinstallering av programvaren” i 
kapittel 2, “Bruke PS-9000 i et 
Windows®-miljø”.)

2 Resett PS-9000 til sine 
standardinnstillinger fra fabrikken.
(Se “Deler og funksjoner” i kapittel 1, 
“Om PS-9000”.)

3 Sette opp PS-9000.
(Se “PS-9000, oppsettsmetode 1” i 
kapittel 2, “Bruke PS-9000 i et 
Windows®-miljø”.)
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Bruke internettleseren

I dette kapitlet forklares hvordan du får tilgang til PS-9000-nettsiden via nettleseren.
Ved hjelp av en internettleser kan man sjekke de forskjellige innstillingene til PS-9000 og statusen til 
PS-9000 og P-touch.

Vis internettsiden PS-9000

1 Skriv inn IP-adressen til PS-9000 i internettleseren.
Eksempel: Hvis IP-adressen er 192.168.40.112, skriv ”http://192.168.40.112/”.

Merk
● Som internettleser anbefaler vi Internet Explorer 4.01 SP2 (eller høyere) eller Netscape Navigator 

4.0 (eller høyere). Hvis man bruker en annen internettleser, må den være kompatibel med HTTP 
1.0 (RFC1945) og HTML 2.0 (RFC1866).

● Informasjonen kan vises forskjellig, avhengig av produktene.
● For å kunne bruke internettleseren, må PS-9000 ha fått tildelt en IP-adresse.
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Styre PS-9000 via internettsiden

■ Vise status
Her kan man se skriverstatusen og 
systeminformasjonen til P-touch tilkoblet 
PS-9000.

(Skriverstatus)

(Systemstatus)

■ Konfigurering
Via oppsettet til internettleseren kan du 
konfigurere PS-9000 (generelt og TCP/IP-
innstillinger) og restarte PS-9000. Du må 
skrive inn brukernavn (root) og passord for å 
endre konfigureringen. Vi anbefaler at du 
skifter passord etter å ha satt opp PS-9000, 
slik at kun nettverksadministratoren kan 
endre konfigureringen. (Som en 
standardinnstillingen fra fabrikken er ”root” 
angitt som brukernavn, og det er ikke satt noe 
passord.)

(Konfigurere PS-9000)

(Restarte PS-9000)
• Hvis en utskriftsjobb hvor det har 

oppstått en feil fortsatt ligger på 
skriverserveren, kan jobbene slettes ved 
å restarte PS-9000.
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Spørsmål og svar

Dette kapittelet besvarer spørsmål og gir løsninger på problemer som kan oppstå ved bruk av 
produktet.

Symptom Årsak Løsning

CD-ROM-en er 
satt i, men 
starter ikke 
automatisk.

Hvis din datamaskin ikke 
støtter Autorun, vil ikke 
hovedmenyen bli vist 
automatisk etter at CD-ROM-
en er satt i.

Kjør i dette tilfellet ”autorun.exe” i rotkatalogen 
(D:\ hvis CD-ROM-en er satt inn i stasjon D på 
datamaskinen) til CD-ROM-en.

PS-9000 ble 
ikke funnet 
etter søk 
under oppsett 
med 
programvaren 
for Brother 
PS-9000.

Sjekk at LINK-lysdioden 
blinker. Hvis LINK-lysdioden 
ikke blinker, er PS-9000 
muligens ikke korrekt tilkoblet 
nettverket.

Sjekk følgende og initialiser deretter PS-9000 til sine 
standardinnstillinger fra fabrikken og kjør oppsett fra 
begynnelsen.

•Sjekk at PS-9000 er slått på.
•Sjekk at nettverkskabelen er satt i korrekt på 

PS-9000.
•Sjekk om det er brudd på nettverkskabelen.
•Sjekk om LINK-lysdioden på PS-9000 og på 

Ethernet-hub-en blinker.
•Sjekk om Ethernet-hub-en fungerer korrekt.

Hvis kommunikasjonen er 
begrenset til TCP/IP, vil muligens 
PS-9000 ikke bli funnet.

Hvis en personlig brannmur er aktivert, deaktiver 
den. Hvis det brukes TCP/IP-filtreringsbegrensninger, 
fjern disse.

Utskriftsjobbe
n er ikke 
skrevet ut.

Sjekk at LINK-lysdioden 
blinker. Hvis LINK-lysdioden 
ikke blinker, er PS-9000 
muligens ikke korrekt tilkoblet 
nettverket.

Sjekk følgende og initialiser deretter PS-9000 til sine 
standardinnstillinger fra fabrikken og kjør oppsett fra 
begynnelsen.

•Sjekk at strømmen til PS-9000 er slått på.
•Sjekk at nettverkskabelen er satt i korrekt på PS-9000.
•Sjekk om det er brudd på nettverkskabelen.
•Sjekk om LINK-lysdioden på PS-9000 og på 

Ethernet-hub-en blinker.
•Sjekk om Ethernet-hub-en fungerer korrekt.
•Sjekk at PS-9000 og P-touch er korrekt tilkoblet.
•Sjekk om USB-kabelen er korrekt tilkoblet.

Hvis du bruker protokollen 
TCP/IP, ping PS-9000 med den 
innstilte IP-adressen for å se 
om du får noe svar. Hvis du 
ikke får noe svar ved pinging, 
kan IP-adressen være feil 
innstilt.

Resett PS-9000 til sine standardinnstillinger fra 
fabrikk og sett den opp på nytt fra begynnelsen.

Eksempel: Når du sender et ping i Windows® 98 
MS-DOS
Gå til ”Start” – ”Programmer” – ”MS-DOS 
ledetekst” og kjør ”Ping xxx.xxx.xxx.xxx”. Du vil 
se meldingen under. “xxx.xxx.xxx.xxx” er 
IP-adressen til PS-9000.

•Når du får svar på pinging:
Svar fra xxx.xxx.xxx.xxx:bytes=32 
time=58ms TTL=253
Svar fra xxx.xxx.xxx.xxx:bytes=32 
time=58ms TTL=253
Svar fra xxx.xxx.xxx.xxx:bytes=32 
time=58ms TTL=253
Svar fra xxx.xxx.xxx.xxx:bytes=32 
time=58ms TTL=253

•Når du ikke får svar på pinging:
Forespørselen fikk tidsavbrudd.
Forespørselen fikk tidsavbrudd.
Forespørselen fikk tidsavbrudd.
Forespørselen fikk tidsavbrudd.
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Utskriftsjobbe
n er ikke 
skrevet ut.

Hvis en DHCP/BOOTP-server 
eller en RARP-server befinner 
seg på nettverket utstedes IP-
adressen automatisk av 
serveren. I dette tilfellet kan 
IP-adressen som ble satt 
manuelt for PS-9000 ha blit 
overskrevet av serveren.

Opprett et lokalt miljø hvor serveren ikke finnes og 
utsted IP-adressen til PS-9000. Sjekk samtidig at ”Få 
en IP-adresse automatisk” ikke er valgt i TCP/IP-
oppsettet.

Hvis PS-9000 og 
datamaskinen ikke er i samme 
segment, må det settes en 
subnet mask og gateway-
adresse for PS-9000.

Bruk programvaren for Brother PS-9000 for å sjekke 
om subnet mask og gateway-adresse er korrekt.

Sjekk printerportnavnet til PS-9000. Portnavnet er 
angitt ved ”(PTLAN xxxxxx: P-touch TCP Port)” etter 
tildeling av portnavn.

Oppringing 
starter når man 
foretar utskrift.

Avhengig av operativsystemet 
som brukes, kan innstillingen 
for automatisk oppringing ha 
blitt spesifisert.

Når man bruker PS-9000, kanseller innstillingen for 
automatisk oppringing eller, hvis automatisk 
oppringing ikke kan kanselleres, klikk [Kanseller] i 
dialogboksen for å starte utskriften.

Det oppstår en 
feil under 
utskrift.

Hvis enheten stoppet å 
fungere på grunn av feil 
tapebredde eller fordi det er 
tomt for tape i kassetten under 
en annen brukers utskriftsjobb, 
er ikke utskrift mulig før feilen 
er kansellert.

Etter at den andre brukerens utskriftsjobb er ferdig, 
forsøk utskrift på nytt. Hvis ikke, bruk internettleseren 
til å restarte PS-9000, og forsøk utskrift på nytt.

LPR-utskrift er 
ikke 
tilgjengelig 
med PS-9000.

For noen av P-touch-
maskinene er ikke LPR-utskrift 
tilgjengelig.

For PT-9200DX, installer utskriftsprogramvaren for 
PS-9000 på hver klient, og bruk den i stedet for LPR-
utskrift.

Tapebredden 
kan ikke 
detekteres av 
P-touch Editor 4 
eller Quick 
Editor.

Hvis PT-9500PC er koblet til 
PS-9000, fungerer ikke 
tapebreddedeteksjonsfunksjonen 
til P-touch Editor 4 og Quick 
Editor. (PT-9200DX har ikke noen 
tapebreddedeteksjonsfunksjon.)

Spesifiser tapebredden manuelt.

Kan PS-9000 
initialiseres 
(resettes til 
sine 
standardinnstil
linger fra 
fabrikken)?

PS-9000 kan initialiseres (resettes til sine 
standardinnstillinger) ved hjelp av programvaren for 
Brother PS-9000.
Velg PS-9000 i innstillingsdialogboksen for PS-9000 
i programvaren for Brother PS-9000, klikk deretter 
[Initialisere]. Ellers kan PS-9000 initialiseres ved å 
trykke inn trykknappen. For mer informasjon om 
hvordan man initialiserer PS-9000 ved å trykke 
trykknappen, se “Deler og funksjoner” i kapittel 1, 
“Om PS-9000”.

Symptom Årsak Løsning
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Feilsøking

Nettverksutskrift er ikke mulig.

Er skriverdriveren 
installert?

Nei
Installer 
skriverdriveren.

Er utskrift mulig?

Er utskrift 
mulig hvis P-touch er koblet 

direkte til datamaskinen?

Fungerer annet utstyr 
på nettverket korrekt?

Angir lysdiodene 
på skriverserveren at den 

fungerer korrekt?

Fikk du svar 
på ”C:\pingxxx.xxx.xxx.xxx” 
(hvor ”xxx.xxx.xxx.xxx” er IP-

adressen til PS-9000) fra 
ledeteksten?

Kan man finne PS-9000 
ved bruk av programvaren?

Er utskrift mulig?

Er utskrift mulig?

Nei
Sjekk nettverksmiljøet 
som benyttes.

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Ja

*

Det kan være et problem 
med skriverserveren.

Feilen er blitt rettet.Det er et problem med 
skriveren.
Sjekk oppsettsprosedyren 
til skriveren.

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Kontakt en 
servicerepresentant.



*For detaljer om lysdiodene, se “Deler og funksjoner” i kaptittel 1, “Om PS-9000”.

■ 2 LINK-lysdioder (grønne)
Lyser når en fungerende LAN-tilkobling er etablert.
Med en 100BASE-TX–kompatibel maskin, sjekk hvilken av lysdiodene som er tent for å finne ut om 
det tilkoblete LAN-grensesnittet er 10BASE-T eller 100BASE-TX.

■ STATUS-lysdiode (oransje)
Blinker under dataoverføring. Under dataoverføring blinker denne lysdioden med uregelmessige 
intervaller.

Hvis lysdiodene indikerer at operasjonene ikke utføres korrekt, er ikke tilkoblet utstyr eller kablene som 
kobler PS-9000 til datamaskinen som kjører oppsettsprogrammet satt opp korrekt. (Sjekk at 
indikatorene for strømforsyning og tilkobling på hub-en eller routeren angir korrekt funksjon.) Hvis de 
ikke fungerer korrekt, skift strømkablene, tilkoblingskablene og forsøk å utføre operasjonen på nytt.
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 Vedlegg

Forsiktig
● Du trenger administratorrettigheter for å foreta oppsett av PS-9000 i Microsoft® 
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LPR-utskrift i Microsoft® Windows NT® 4.0, Microsoft® 
Windows® 2000 Pro og Microsoft® Windows® XP 

Dette avsnittet forklarer hvordan man skal sette opp og foreta utskrift med PS-9000 ved hjelp av LPR i 
Microsoft® Windows NT® 4.0, Microsoft® Windows® 2000 Pro og Microsoft® Windows® XP.

Utskrift med en LPR-port i Microsoft® Windows NT® 4.0
(Kun PT-9500PC)

1 Gå til ”Start” – ”Innstillinger” – 
”Skrivere”, og dobbelklikk så [Legg til 
skriver] for å starte veiviseren. 

2 I den dialogboksen som vises deretter, 
velger du ”Min datamaskin”, og klikk så 
[Neste].

3 I den dialogboksen som nå kommer fram, 
klikk [Legg til port] og opprett en ny port.

• Hvis du opprettet en port da du 
installerte PS-9000, velger du denne 
porten fra listen og går videre til trinn 6.

4 Velg ”LPR Port” fra ”Tilgjengelige 
utskriftsporter”, og klikk så [Ny port].

5 I boksen ”Navn eller adresse til server 
som sørger for LPD” skriver du inn IP-
adressen som ble satt for PS-9000. I 
boksen ”Navn på skriver eller skriverkø 
for den serveren” skriver du ”lp” og 
klikker så på [OK].

Merk
● PT-9200DX støtter ikke LPR-utskrift.

Merk
● For å kunne skrive ut ved hjelp av LPR, må en LPR-port legges til. Gå til ”Start” – ”Innstillinger” – 

”Kontrollpanel” – ”Nettverk”, og velg så ”Tjenester”. Klikk på [Legg til], velg ”Microsoft TCP/IP- 
utskrifter”, og klikk så [OK]. Komponenten er installert. Start datamaskinen på nytt.
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6 I listen over ”Tilgjengelige porter” velger 
du riktig port og klikker så [Neste].

7 I dialogboksen Veiviser for å legge til 
skriver velger du skriverdriveren for 
P-touch som skal brukes, klikk så [Neste].

8 I dialogboksen Bruk eksisterende driver 
velger du om du skal beholde 
eksisterende driver eller erstatte den med 
en ny driver, klikk så [Neste].

9 I boksen ”Skrivernavn” skiver du navnet 
på P-touch-skriveren som skal brukes i 
Microsoft® Windows NT® 4.0. Om 
nødvendig skriver du inn ønsket navn. 
Velg om du vil bruke skriveren som 
standardskriver eller ikke, klikk så [Neste].

0 I dialogboksen Deling av skrivere velger 
du ”Delt” eller ”Ikke delt” ut fra det 
aktuelle miljøet. Hvis skriveren er delt, 
skriv inn et delingsnavn. Klikk så 
[Neste].

a I dialogboksen Skriv ut testside velger du 
”Nei”, klikk så [Fullfør].

Når den nye skriveren er lagt til listen, er 
skriveroppsettet ferdig.

b Skriv ut etter å ha vist dialogboksen 
Skriveregenskaper, fjern der krysset i 
avkryssingsboksen ”Aktiver bidirectional 
støtte” i kategorien Porter og velg 
”Deaktiver” for skriverovervåkning i 
kategorien Enhetsinnstillinger.
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Utskrift med en LPR-port i Microsoft® Windows® 2000 Pro

1 Gå til ”Start” – ”Innstillinger” – 
“Kontrollpanel” – ”Skrivere” og 
dobbelklikk så [Legg til skriver].
Veiviseren Legg til skriver starter.

2 Klikk [Neste].

3 Velg ”Lokal skriver”. Sjekk at 
avkryssingboksen ”Søk og installer Plug 
and Play-skriver automatisk” ikke er 
avkrysset.

4 I dialogboksen Velg skriverport velger du 
”Opprett en ny port” for å opprette en ny 
port. Velg ”LPR Port”, klikk så [Neste].

• Hvis destinasjonsskriverporten ble 
opprettet når PS-9000 ble installert, 
velges porten fra listen ”Bruk følgende 
port”, klikk så [Neste].

5 I boksen ”Navn eller adresse til server 
som sørger for LPD” i dialogboksen Legg 
til LPR-kompatibel skriver, skriver du inn 
IP-adressen som ble satt for PS-9000. I 
boksen ”Navn på skriver eller skriverkø 
for den serveren” skriver du ”lp”, klikk så 
[OK].

Merk
● For å kunne skrive ut ved hjelp av LPR, må en LPR-port legges til. Gå til ”Start” – ”Innstillinger” – 

”Kontrollpanel” – ”Legg til / fjern programmer” – ”Legg til / fjern Windows-komponenter” for å 
starte veiviseren for Windows-komponenter. I listen ”Komponenter” velger du ”Andre fil- og 
utskriftstjenester for nettverk” klikk [Detaljer], velg ”Utskriftstjenester for Unix”, klikk så [OK]. I 
veiviseren for Windows-komponenter klikker du [Neste]. Etter at komponentet er lagt til klikker 
du [Fullfør]. LPR-porten er lagt til.
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6 I dialogboksen Veiviser for å legge til 
skriver velger du skriverdriveren for 
P-touch som skal brukes, klikk så [Neste].

7 I dialogboksen Bruk eksisterende driver 
velger du om du skal beholde 
eksisterende driver eller erstatte den med 
en ny driver, klikk så [Neste].

8 I boksen ”Skrivernavn” skiver du navnet 
på P-touch-skriveren som skal brukes i 
Microsoft® Windows® 2000 Pro. Om 
nødvendig skriver du inn ønsket navn. 
Når du blir spurt om du vil bruke 
skriveren som standardskriver eller ikke, 
velg ”Nei”. Klikk så [Neste].

9 I dialogboksen Deling av skrivere velger 
du ”Del som” eller ”Ikke del denne 
skriveren” ut fra det aktuelle miljøet. 
Hvis skriveren er delt, skriv inn et 
delingsnavn. Klikk så [Neste].

0 I dialogboksen Skriv ut testside velger du 
”Nei”, klikk så [Neste].

a Konfigureringsinformasjonen vil bli listet 
opp. Hvis denne er korrekt, klikk [Fullfør].

Når den nye skriveren er lagt til listen, er 
skriveroppsettet ferdig.
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b Skriv ut etter å ha vist dialogboksen 
Skriveregenskaper, fjern der krysset i 
avkryssingsboksen ”Aktiver toveis 
støtte.” i kategorien Porter og velg 
”Deaktiver” for skriverovervåkning i 
kategorien Enhetsinnstillinger.
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Utskrift med en LPR-port i Microsoft® Windows® XP

1 Gå til ”Start” – ”Kontrollpanel” – 
”Skrivere og annen maskinvare”, og klikk 
[Legg til skriver] for å starte veiviseren.

2 Velg ”En lokal skriver koblet til denne 
datamaskinen”. Sjekk at 
avkryssingboksen ”Søk og installer Plug 
and Play-skriver automatisk” ikke er 
avkrysset.

3 I dialogboksen Velg skriverporten velger 
du ”Opprett en ny port” for å opprette 
en ny port. Velg ”LPR Port”, klikk så 
[Neste].

• Hvis destinasjonsskriverporten ble 
opprettet når PS-9000 ble installert, 
velges porten fra listen ”Bruk følgende 
port”, klikk så [Neste].

4 I boksen ”Navn eller adresse til server 
som sørger for LPD” i dialogboksen Legg 
til LPR-kompatibel skriver, skriver du inn 
IP-adressen som ble satt for PS-9000. I 
boksen ”Navn på skriver eller skriverkø 
for den serveren” skriver du ”lp”, klikk så 
[OK].

Merk
● For å kunne skrive ut ved hjelp av LPR, må en LPR-port legges til. Gå til ”Start” – ”Kontrollpanel” 

– ”Legg til eller fjern programmer” – ”Legg til / fjern Windows-komponenter” for å starte 
veiviseren for Windows-komponenter. I listen ”Komponenter” velger du ”Andre fil- og 
utskriftstjenester for nettverk” klikk [Detaljer], velg ”Utskriftstjenester for Unix”, klikk så [OK]. I 
veiviseren for Windows-komponenter klikker du [Neste]. Etter at komponentet er lagt til klikker 
du [Fullfør]. LPR-porten er lagt til.
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5 I dialogboksen Veiviser for å legge til 
skriver velger du skriverdriveren for 
P-touch som skal brukes, klikk så [Neste].

6 I dialogboksen Bruk eksisterende driver 
velger du om du skal beholde 
eksisterende driver eller erstatte den med 
en ny driver, klikk så [Neste].

7 I boksen ”Skrivernavn” skiver du navnet 
på P-touch-skriveren som skal brukes i 
Microsoft® Windows® XP. Om nødvendig 
skriver du inn ønsket navn.
Velg om du vil bruke skriveren som 
standardskriver eller ikke, klikk så [Neste].

8 I dialogboksen Skriverdeling velger du 
”Ikke del denne skriveren”, klikk så 
[Neste].

9 I dialogboksen Skriv ut testside velger du 
”Nei”, klikk så [Neste].

0 Konfigureringsinformasjonen vil bli listet 
opp. Hvis denne er korrekt, klikk 
[Fullfør].

Når den nye skriveren er lagt til listen, er 
skriveroppsettet ferdig.
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a Skriv ut etter å ha vist dialogboksen 
Skriveregenskaper, fjern der krysset i 
avkryssingsboksen ”Aktiver toveis 
støtte” i kategorien Porter og velg 
”Deaktiver” for skriverovervåkning i 
kategorien Enhetsinnstillinger.
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Innstillinger for PS-9000

Under finner du innstillingene for PS-9000.

Generelt

TCP/IP

Navn

Fabrikkinnstilling ForklaringCD-ROM-
oppsett

Internettside

LAN-
grensesnitt AUTO

Oppsettsnettverkstype. Bruker normalt i 
AUTO. Hvis lysdioden LINK på hub-en 
ikke lyser etter at PS-9000 er slått på, 
velg korrekt nettverkstype for hub-en.

Navn

Fabrikkinnstilling ForklaringCD-ROM-
oppsett

Internettside

Motta IP-adresse 
automatisk DHCP/BOOTP AKTIVER

Aktiverer eller deaktiverer 
DHCP/BOOTP. Dette er protokoller 
hvor IP-adressen hentes fra 
DHCP/BOOTP-serveren under 
oppstart. For at DHCP/BOOTP skal 
kunne spesifisere IP-adressen til 
PS-9000, må det finnes en 
DHCP/BOOTP-server i 
undernettverket, og den må være 
korrekt satt opp. PS-9000 vil kjenne 
igjen DHCP og BOOTP automatisk og 
bruke den IP-adressen som den 
tidligere fikk som svar som sin egen 
adresse.

RARP AKTIVER

Aktiverer eller deaktiverer RARP. 
RARP er en protokoll hvor IP-adressen 
hentes fra RARP-serveren under 
oppstart. For at DHCP/BOOTP skal 
kunne spesifisere IP-adressen til 
PS-9000, må det finnes en RARP-
server i undernettverket, og den må 
være korrekt satt opp.

IP-adresse IP-adresse 0.0.0.0

Setter opp IP-adressen til PS-9000. 
Verdien må konfigureres i formatet 
med fire serier med tall adskilt med 
punktum, som ”xxx.xxx.xxx.xxx”.
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Subnet Mask Subnet Mask 0.0.0.0

Setter opp subnet mask til PS-9000. 
Verdien må konfigureres i formatet 
med fire serier med tall adskilt med 
punktum, som ”xxx.xxx.xxx.xxx”. 
Hvis det spesifiseres ”0.0.0.0”, vil 
denne innstillingen bli deaktivert og 
det vil bli brukt automatisk subnet 
mask i henhold til IP-adressen.

Standard 
Gateway

Standard 
Gateway 0.0.0.0

Setter opp gateway-IP-adressen. 
Verdien må konfigureres i formatet 
med fire serier med tall adskilt med 
punktum, som ”xxx.xxx.xxx.xxx”. 
Gateway-en må finnes i samme 
undernettverk som PS-9000. Hvis det 
er spesifisert ”0.0.0.0” vil denne 
innstillingen bli deaktivert.

Navn

Fabrikkinnstilling ForklaringCD-ROM-
oppsett

Internettside
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