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Sette opp P-touch Print Server PS-9000

1 Innledning

� Denne oppsettsveiledningen beskriver 
prosedyren for oppsett av PS-9000. For 
detaljer om oppsettsprosedyren, se i 
håndboken som finnes på vedlagte CD-
ROM. (For å lese håndboken må du ha 
Adobe® Acrobat® Reader® eller Adobe® 
Reader®.)

� Prosedyren for å opprette en P-touch-
nettverksport (Brother PS-9000 Port) er 
beskrevet i denne oppsettsveiledningen.

2 Prosedyre for oppsett av 
PS-9000

For første installasjon (for 
administratorens PC)

For oppsett på en eller flere ekstra 
PC-er (for klient-PC-er)

3 Kontroll av pakkens innhold og 
forberedelse av utstyret

� Kontroller at følgende deler er med.
1 PS-9000 enhet
2 AC-adapter og AC-kabel
3 CD-ROM (inneholder håndboken og 

verktøy for å sette opp denne enheten)
4 Oppsettsveiledning (denne håndboken)
* For mer informasjon om tilbehør til QL-

1050N, se hurtigstartguiden til QL-1050N.

� Forbered følgende.
1 USB-kabel

* Kobler denne enhten til 
P-touch/QL

2 Nettverkskabel
* Kobler denne enhten til 

nettverket

3 Ethernet HUB
* Kreves for nettverksmiljø

4 Installasjon av driveren 
for P-touch skriveren

QL-500/QL-550/QL-560/QL-650TD
QL-1050/QL-1050N
PT-9500PC
PT-9200DX

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.

Norsk

Installer driveren for 
P-touch skriveren.

Koble 
P-touch og 
PS-9000.

Sett opp 
PS-9000 og installer 
skriverprogramvaren.

Sett opp 
skriverporten.

Installer driveren for 
P-touch skriveren.

Installer skriverens 
programvare.

Sett opp 
skriverporten.

 Merk
� Installer skriverdriveren i henhold til 

instruksjonene som vises på skjermen.
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5 Kobler til PS-9000

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: Type A connector; P-
touch: Type B connector)

4 Slå på P-touch.

6 Sette opp PS-9000 og installasjon av skriverprogramvare

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”.

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

 Forsiktig
� QL-1050N har dobbel strømledning. Etter 

å ha koblet PS-9000 og QL-1050N kan du 
sette støpselet på strømledningen inn i 
stikkontakten.

 Merk
� USB-kabelen har to forskjellige 

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

� USB-kabelkontakter

 Merk
� Strømledningens utseende avhenger av 

modellen.

Type A Type B

P-touch

PS-9000

Ethernet-hub
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3 Les programvarelisensavtalen og klikk så 
[Ja] hvis du er enig.

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

• Når du skal sette opp en eller flere 
ekstra PC-er (klient-PC-er), velger du 
“Installerer dette hjelpeprogrammet”, 
klikk [Neste], og fortsett med trinn 8.

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

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

6 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.

7 Den valgte konfigureringen vises slik at du 
kan sjekke den. Hvis konfigureringen er 
korrekt, klikk [Utffør] for å ta den i bruk.

8 Klikk [Neste].

9 Angi gruppenavnet du ønsker skal bli vist 
på Startmenyen, klikk [Neste].
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• Hvis du skifter navn, sjekk at 
gruppenavnet du angir ikke allerede er i 
bruk.

0 Velg om du ønsker å sette opp 
skriverporten.

Velg ”Ja”, klikk så [Neste].

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

b Klikk [Neste].

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

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

d Skriv inne skriverportnavnet og klikk 
[Neste].

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

e Oppsettskonfigurasjonen vises. Klikk 
[Avslutt].

f Oppsettet er ferdig når dialogboksen 
som vises under blir vist. Klikk [Avslutt].


