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Funktioner

Försiktighetsåtgärder för cd-skivan
• Repa inte cd-skivan.
• Utsätt aldrig cd-skivan för onormalt höga eller låga temperaturer.
• Placera aldrig tunga föremål på cd-skivan och hantera den varsamt.
• Den programvara som finns på cd-skivan är endast avsedd att användas med 

din inköpta maskin. Den kan installeras på flera datorer för användning på t.ex. 
kontor.

• Anslut ej USB-kabeln till din dator innan programvaran installerats och du 
uppmanas att ansluta kabeln.

Driftsmiljö
Kontrollera att systemet uppfyller följande krav, innan du installerar.

P-touch Editor
Gör det enkelt för vem som helst att skapa en stor mängd olika anpassade 
etiketter med komplex layout genom att använda teckensnitt, mallar och 
clipart.

Skrivardrivrutin Låter dig skriva ut etiketter från den anslutna P-touch-etikettskrivaren vid 
användning av P-touch Editor på datorn.

P-touch Address Book
(endast i Windows®)

P-touch Address Book är en programvara för att skapa en datorbaserad 
adressbok och skriva ut tåliga etiketter av en förutbestämd storlek. Med 
den här användarvänliga programvaran kan du snabbt skapa 
adressetiketter och namnskyltar till besökare. Du kan också importera 
data från andra program (SKV-filer eller kontaktinformation från Microsoft 
Outlook). Programvaran innehåller en fördefinierad uppsättning 
layoutstilar för etiketter, men användarna kan också skapa sina egna 
layouter.

Operativsystem
Windows®*1 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Macintosh® Mac OS® X 10.3.9 - 10.6

Gränssnitt
Windows®*1 RS-232C*3 *4, USB-port (USB 1.1 eller 2.0)
Macintosh® USB-port (USB 1.1 eller 2.0)

Hårddisk
Windows®*1 70 MB eller mer*2 ledigt utrymme
Macintosh® 100 MB eller mer*2 ledigt utrymme

Övrigt Cd-läsare
*1 Datorn måste uppfylla de rekommendationer Microsoft® ger för det operativsystem som har 

installerats.
*2 Det lediga utrymme som krävs när du installerar programvaran med alla alternativ.
*3 RS-232C-gränssnittet krävs när man skriver ut med ESC/P-kommandon.
*4 Endast för QL-650TD/QL-1050

• Microsoft, Windows Vista, Windows Server och Windows är antingen registrerade 
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corp. i USA och/eller i andra länder.

• Apple, Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA 
och i andra länder.

• Alla övriga programvaru- och produktnamn som nämns i det här dokumentet är 
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som har 
utvecklat dem.

INLEDNING

SYSTEMKRAV
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Skrivarnamnen i följande skärmar kan skilja sig från din skrivares namn.
Hur du ska gå till väga för att installera programvarorna varierar beroende på vilket 
operativsystem som finns i datorn.
Installationsmetoden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, 
skrivardrivrutinen och Bruksanvisning för programanvändare.
I exemplet nedan beskrivs en installation i Windows Vista®.

1 Starta datorn och sätt i cd-skivan i cd-läsaren.

2 Klicka på ”Standardinstallation”.
Installationsalternativ:

Standardinstallation
P-touch Editor 5.0, P-touch Address 
Book 1.1, skrivardrivrutin samt 
Bruksanvisning för programanvändare 
(i PDF-format)

Anpassad installation
P-touch Editor 5.0, P-touch Address 
Book 1.1, skrivardrivrutinen eller 
Bruksanvisning för programanvändare 
(i PDF-format) kan installeras separat.

Visa bruksanvisningen
Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-format)

Nerladdning av Adobe Reader
Länk till nedladdningssidan för Adobe® Reader® visas.

3 Läs igenom licensavtalet och klicka på [Ja] om du accepterar villkoren.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

5 Sätt ett kryss i rutan bredvid de 
tilläggsprogram som du vill installera och 
klicka på [Nästa].

Anslut inte skrivaren till datorn förrän du blir uppmanad att göra så.

Öppna filerna på cd-skivan och dubbelklicka på ”Setup.exe” om uppspelningen inte startas 
automatiskt.

Försäkra dig om att alla Microsoft® Office-program är 
stängda.

Information om tillägg finns i Bruksanvisning för 
programanvändare (i PDF-format).

Installera programvaran och skrivardrivrutinen (för Windows®)
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6 Välj önskad modell och klicka sedan på [OK]. 
Följ anvisningarna på skärmen för 
drivrutinsinstallationen.

7 När du ombeds göra det ansluter du 
skrivaren för att slutföra 
skrivardrivrutinsinstallationen.
• För USB-installation är det viktigt att 

skrivaren inte ansluts till datorn förrän 
du anvisas att göra det.

• Innan USB-gränssnittskabeln ansluts 
ska du ta bort försiktighetsetiketten 
som är fäst på maskinens USB-port.

8 Välj en registreringsmetod och klicka på [Nästa].
• Om du väljer ”Ja, visa sidan” kommer du till sidan för användarregistrering online 

innan installationen avslutas (rekommenderas).

• Om du väljer ”Nej, visa inte sidan” fortsätter installationen.

9 Klicka på [Slutför].
Programvaruinstallationen är nu slutförd. 

10 Starta programvaran.
• Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] för att 

starta P-touch Editor.

• Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1] 
för att starta P-touch Address Book.

När du blir ombedd att starta om datorn, välj ”Starta om” och klicka på [Slutför].

• Information om programvaror finns i  Bruksanvisning för programanvändare (i PDF-
format).

• Du kan visa Bruksanvisning för programanvändare i PDF-format genom att klicka på 
[Start] - [Alla program] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [QL-Series] - [Bruksanvisning för 
programanvändare].

Anslut den till QLs 
USB-port.

Anslut den till din dators 
USB-port.
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I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programmet och skrivardrivrutinen. I 
anvisningarna nedan visas QL-XXX. Byt ut ”XXX” mot namnet på din skrivare.

Avinstallera P-touch Editor
1 • För Windows® XP

Från [Kontrollpanelen] går du till [Lägg till eller ta bort program].
Dialogrutan [Lägg till eller ta bort program] visas.

• För Windows Vista®/Windows® 7
Från [Kontrollpanelen] går du till [Program] och öppnar [Program och 
funktioner].
Dialogrutan [Avinstallera eller ändra ett program] visas.

2 Välj ”Brother P-touch Editor 5.0” och klicka på [Ta bort (XP)/Avinstallera 
(Windows Vista®/Windows® 7)].

3 Klicka på [OK].
Avinstallationen startas. När programvaran har tagits bort från din dator visas 
dialogrutan [Underhåll färdigt].

4 Stäng dialogrutan [Lägg till eller ta bort program (XP)/Program och 
funktioner (Windows Vista®/Windows® 7)].
P-touch Editor har avinstallerats.

Avinstallera skrivardrivrutinen
1 Stäng av Brother QL-XXX.

2 • För Windows® XP
Klicka på knappen ”Start” och gå till fönstret [Skrivare och fax].

• För Windows Vista®

Från [Kontrollpanelen] går du till [Maskinvara och ljud] och öppnar [Skrivare].
• För Windows® 7

Klicka på  och gå till [Enheter och skrivare].

3 • För Windows® XP
Välj ”Brother QL-XXX” och klicka på [Arkiv] - [Ta bort].

• För Windows Vista®/Windows® 7
Välj ”Brother QL-XXX”, högerklicka på symbolen och klicka sedan på [Ta bort] 
(Windows Vista®)/[Ta bort enhet] (Windows® 7).

Det går också att avinstallera P-touch Address Book och Bruksanvisning för 
programanvändare (i PDF-format) på samma sätt.

För mer information, se Windows® hjälpfunktion.

Avinstallera programvaran och skrivardrivrutinen (för Windows®)
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4 • För Windows® XP
Gå till [Arkiv] - [Serveregenskaper].

• För Windows Vista®

I fönstret [Skrivare] högerklickar du och går till [Kör som administratör] - 
[Serveregenskaper...].
Om dialogrutan som bekräftar auktoriseringen visas klickar du på [Fortsätt]. Om 
dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas anger du lösenordet och klickar på 
[OK].

• För Windows® 7
Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och 
skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver] som visas 
i menyraden.

5 • För Windows® XP
Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj ”Brother QL-XXX”. Klicka sedan på 
[Ta bort].

• För Windows Vista®

Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj ”Brother QL-XXX”. Klicka sedan på 
[Ta bort...].

• För Windows® 7
Klicka på fliken [Drivrutiner] och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar].
(Om ett meddelande om Kontroll av användarkonto visas skriver du in 
lösenordet och klickar sedan på [OK].)
Välj ”Brother QL-XXX” och klicka sedan på [Ta bort...].

6 • För Windows® XP
Gå nu till steg 7.

• För Windows Vista®/Windows® 7
Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka på [OK]. 
Följ instruktionerna på skärmen.

7 Stäng fönstret [Egenskaper för skrivarserver].
Skrivardrivrutinen har avinstallerats.
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Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor
Exemplet nedan gäller Windows Vista®. Skrivarnamnen i följande skärmar kan skilja sig 
från ditt skrivarnamn.

Starta från Start ( ) -knappen
Om du vill starta hjälpavsnittet till  
P-touch Editor ska du klicka på Start ( ) -knappen 
i verktygsfältet och gå till [Alla program]. Klicka på 
[Brother P-touch] och [P-touch Editor 5.0 Hjälp].

Starta från dialogrutan Ny/öppna
När du startar P-touch Editor 5.0 och dialogrutan 
Ny/öppna visas, klicka på ”Hjälp - Hur ska jag göra”.

 

Starta från P-touch Editor
Klicka på Hjälp-menyn och välj P-touch Editor hjälp.

Starta från Snap-läget
Högerklicka med musen och välj P-touch Editor hjälp.

Om du klickar på ”Sök efter uppdateringar” i den rutan 
till höger, kan du kontrollera om det finns någon 
tillgänglig uppdatering av P-touch Editor på 
webbplatsen.

Använda P-touch Editor Hjälp (för Windows®)

Professional-läge Express-läge
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I det här avsnittet beskrivs hur du installerar P-touch Editor 5.0, teckensnitt, 
autoformatmallar, ClipArt och skrivardrivrutinen. Efter att drivrutinen har installerats 
förklaras konfigurationen av drivrutinen.

Här förklaras exemplet för Mac OS® X 10.5.7. I följande steg ser du QL-XXX. 
Läs ”XXX” som din skrivares namn.

1 Starta Macintosh®-datorn och sätt i cd-skivan i cd-läsaren.
Dubbelklicka på ikonen för QL-Series (cd-skivan).

2 Klicka på mappen [Mac OS X] och dubbelklicka på [QL-XXX Driver.pkg].
Följ anvisningarna på skärmen.

3 Klicka på [Stäng] när installationen har 
slutförts och skärmbilden till höger visas.
Installationen av skrivardrivruinen är nu färdig.
Installera nu P-touch Editor 5.0.

4 Dubbelklicka på [P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg] i mappen [Mac OS X].
Installationsprogrammet för P-touch Editor 5.0 startar. Följ anvisningarna på 
skärmen.

5 Klicka på [Starta om] när installationen har 
slutförts och meddelandet ”Klicka på Starta 
om om du vill slutföra installationen.” visas.
Macintosh®-datorn startas om. 
Programvaruinstallationen är färdig.

• Anslut inte maskinen till Macintosh®-datorn förrän installationen av drivrutinen har 
slutförts. Kontrollera att USB-kabeln inte är ansluten förrän du blir instruerad att ansluta 
den.

• Du måste ha administratörsrättigheter för att installera programvaran.

Installera programvaran och skrivardrivrutinen (Mac OS®)
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6 Anslut USB-kabeln till maskinen när 
du har startat om datorn.

7 Anslut USB-kabeln till USB-porten på 
Macintosh®-datorn. 
Tryck sedan på PÅ/AV-knappen ( ) 
på maskinen för att slå på strömmen.

8 • Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x 
Dubbelklicka på den enhet där Mac OS® X är installerad och klicka i följande 
ordning på [Program] - [Verktygsprogram] - [Skrivarinställning].

• Mac OS® X 10.5.x - 10.6 
Klicka i följande ordning på [Äpple-menyn] - [Systeminställningar], och klicka på 
[Skrivare och fax].

9 • Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x
Klicka på [Lägg till] och välj USB högst upp på skärmen.
Välj QL-XXX i listan och klicka på [Lägg till] en gång till för att lägga till skrivaren 
i [Skrivarlista].

• Mac OS® X 10.5.x - 10.6
Välj ”Brother QL-XXX” från listan och klicka på [Lägg till] /  för att lägga till 
skrivaren till  [Skrivarlista] / [Skrivare och fax].

10 När skärmbilden återgår till [Skrivarlista] / 
[Skrivare och Fax]-skärmen, kontrollera att  
”QL-XXX” har lagts till och stäng 
[Skrivarlista] / [Skrivare och Fax]-skärmen.
Maskinen är nu klar för användning.

Ta bort varningsetiketten från USB-porten på 
baksidan av maskinen och sätt i USB-kabeln.

Om du ansluter maskinen till Macintosh®-datorn via en USB-hubben kanske den inte 
känns av på rätt sätt. Anslut i så fall maskinen direkt till USB-porten på Macintosh®-datorn.

Mer information om programvaror finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor.

Anslut den till QLs 
USB-port.

Anslut den till din dators 
USB-port.



MacMac

S
ve

ns
ka

9

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programmet och skrivardrivrutinen.  
I anvisningarna nedan visas QL-XXX. Byt ut ”XXX” mot namnet på din skrivare.

Avinstallera P-touch Editor
1 Gå till den hårddisk där P-touch Editor har installerats och dubbelklicka på 

[Applications], [P-touch Editor 5.0], [Uninstall P-touch] och 
[UninstallPtEditor.command].
Fönstret [Terminal] visas och sedan inleds avinstallationen.

2 Klicka på  för att stänga fönstret [Terminal].

3 Radera mappen [P-touch Editor 5.0] från mappen [Program].

P-touch Editor har då avinstallerats.

Avinstallera skrivardrivrutinen
1 Stäng av skrivaren.

2 • Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x
Dubbelklicka på den enhet där Mac OS® X har installerats och dubbelklicka på 
[Program] - [Verktygsprogram] - [Skrivarinställning].
Dialogrutan [Skrivarlista] visas.

• Mac OS® X 10.5.x - 10.6
Klicka i följande ordning [Äpple-menyn] - [Systeminställningar], och klicka på 
[Skrivare och Fax].

3 • Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x
Välj ”QL-XXX” och klicka på  (Ta bort).

• Mac OS® X 10.5.x - 10.6
Välj ”QL-XXX”och klicka på .

4 Stäng dialogrutan [Skrivarlista].
Skrivardrivrutinen har då avinstallerats.

För avinstallationen krävs administratörsbehörighet.

Om fönstret [Terminal] inte visas när du dubbelklickar på [UninstallPtEditor.command], ska 
du högerklicka (eller hålla ned Ctrl-tangenten och klicka) på [UninstallPtEditor.command] 
så att kontextmenyn visas. Öppna fönstret [Terminal] från kontextmenyn.

Kontrollera om det finns någon fil du behöver spara i mappen [P-touch Editor 5.0] innan du 
tar bort mappen.

Avinstallera programvaran och skrivardrivrutinen (Mac OS®)
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Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor
Exemplet nedan gäller Mac OS® X 10.4.9. Skrivarnamnen i följande skärmar kan skilja 
sig från din skrivares namn.

Starta från dialogrutan New/Open (Ny/öppna)
I dialogrutan New/Open, klicka på ”Help - How To”. 

Starta från P-touch Editor
För att starta P-touch Editor Hjälp, klicka på 
Hjälp-menyn och välj P-touch Editor Hjälp.

Använda P-touch Editor Help (Mac OS®)
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Här visas de provetiketter som du kan skapa med Brother QL-skrivaren. 
Det finns många olika etiketter att välja mellan. Mer information hittar du på sidan 12.

Välj den typ av etikett som du vill skapa.

Olika sorters etiketter
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I det här avsnittet beskrivs den allmänna metoden för att skapa etiketter.

Anslut till datorn
1 Skapa etikettdata.

Skriv in text direkt med hjälp av P-touch Editor eller kopiera från ett Microsoft® 
Office-program.
Använd de olika redigeringsfunktionerna i P-touch Editor till att ändra etikettens 
format och utseende.
• Skriv in text i P-touch Editor. • Kopiera text från Microsoft® Office 

(för Windows®).

Mer information om att skapa etiketter finns i P-touch Editor Hjälp.

2 Skriv ut etiketten.
Skriv ut etiketten med hjälp av Brother QL-skrivaren.

Mer information om att skriva ut etiketter finns i P-touch Editor Hjälp.

Ta bort etiketterna från den skåra som etiketterna matas ut genom, så att inte papperet 
fastnar.

Allmänna metoder
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