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Versie 0
DUT

Inleiding
De mobiele Brother RJ-printers, model RJ-4030 (met Bluetooth) en RJ-4040 (met Wi-Fi), zijn compatibel met
veel Windows®-toepassingen, zodat u vrijwel overal, waar u maar aan het werk moet, kunt afdrukken. De
printers zijn bovendien compatibel met veel mobiele apparaten, zodat u gewone tekst en tekst van speciale
afdruktoepassingen kunt afdrukken.
Deze handleiding laat u zien hoe gemakkelijk het is om met P-touch Editor en andere toepassingen van
Brother tekstgegevens af te drukken.

Belangrijke mededeling
 De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip
van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde materialen of de daarin beschreven
producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in de publicaties.
 De schermafbeeldingen in dit document kunnen afwijken naar gelang het besturingssysteem of
productmodel.
 Lees alle documenten met veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de bediening die u bij de printer
hebt gekregen, goed door voordat u de printer gebruikt.

In dit document gebruikte symbolen
De volgende symbolen worden in dit document gebruikt.
Dit symbool staat bij informatie of instructies die moeten worden opgevolgd. Indien u deze negeert,
kan dat beschadiging of een onjuist functioneren van de printer tot gevolg hebben.
Dit symbool staat bij informatie of instructies die u kunnen helpen om de werking van de printer beter
te begrijpen en de printer efficiënter te gebruiken.

Dit document
Dit document (PDF) staat op de cd-rom.
Note
als u die
Als u dit document op een computer bekijkt met Adobe® Reader®, verandert de aanwijzer in
op een koppeling plaatst. Klik op de koppeling om de desbetreffende pagina te openen. Zie de Help van
Adobe® Reader® voor meer informatie over het werken met Adobe® Reader®.
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P-touch Editor Software en P-touch
Update Software installeren en
verwijderen

1

Met P-touch Editor kunt u sjablonen met uiteenlopende ontwerpen maken.
Zie de Help van P-touch Editor voor voorbeelden van sjabloonontwerpen en meer informatie over het maken,
afdrukken en opslaan van sjablonen.
U kunt P-touch Editor en de firmware van de printer bijwerken met P-touch Update-software.
Ga voor het downloaden van het nieuwste stuurprogramma en de nieuwste software naar de website Brother
Solutions Center: http://solutions.brother.com

P-touch Editor-software/P-touch Update-software installeren
a

Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer.

b
c
d

Klik op [Normale installatie].

1

Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
Klik op [Voltooien] om het installatievenster te sluiten.
Bepaalde functies kunnen niet worden gebruikt als het printerstuurprogramma niet is geïnstalleerd.
Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma.

1

1
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P-touch Editor/P-touch Update Software verwijderen
a

1

1

Voor Windows® XP:
Klik in het [Configuratiescherm] op [Software].
Het venster [Software] wordt geopend.
Voor Windows Vista®/Windows® 7:
Klik in het [Configuratiescherm] op [Programma’s] en open [Programma’s en onderdelen].
Het venster [Een programma verwijderen of wijzigen] wordt geopend.

b

Kies [Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software] en klik op [Verwijderen] (XP)/
[Installatie ongedaan maken] (Windows Vista®/Windows® 7).

c

Klik op [OK].
Het verwijderen begint. Nadat de software van uw computer is verwijderd, wordt het dialoogvenster
[Onderhoud voltooid] weergegeven.

d

Sluit het dialoogvenster [Software] (XP)/[Programma’s en onderdelen] (Windows Vista®/Windows® 7).
De installatie van Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software is ongedaan gemaakt.
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2

Bij de uitleg en procedures hierna worden afbeeldingen van Windows Vista® gebruikt. Bij uw
besturingssysteem kan het er anders uitzien. In de schermafbeeldingen wordt "XX-XXXX" gebruikt om het
modelnummer van de printer weer te geven.

2

P-touch Editor gebruiken

2

P-touch Editor starten

a

2

Klik op Start - [Alle Programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

Wanneer P-touch Editor wordt gestart, wordt het dialoogvenster [Nieuw/Openen] weergegeven. In dit
dialoogvenster kunt u aangeven of u een nieuwe sjabloon wilt maken of een bestaande sjabloon wilt
openen.
Opmerking
• U kunt P-touch Editor ook starten met snelkoppelingen, als u tijdens de installatie hebt gekozen voor het
maken van snelkoppelingen.
• Pictogram van de snelkoppeling op het Bureaublad: dubbelklik op het pictogram om P-touch Editor te
starten.
• Pictogram van de snelkoppeling op de werkbalk Snel starten: klik op het pictogram om P-touch Editor
te starten.
• U kunt de manier van starten van P-touch Editor aanpassen door te klikken op [Extra] - [Opties] op de
menubalk van P-touch Editor om het dialoogvenster [Opties] te openen. Op het tabblad [Algemeen] kunt
u de instellingen opgeven in de keuzelijst [Bewerkingen] bij de [Opstartopties]. Normaal gesproken zult
u kiezen voor [Dialoogvenster Nieuw/Openen weergeven].
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b

Selecteer een optie in het dialoogvenster [Nieuw/Openen] en klik op [OK].

2

 De printer en het medium kunnen in dit dialoogvenster worden geselecteerd.
 Klik op [Bestand openen] om het dialoogvenster [Openen] te openen. Daarin kunt u een eerder
opgeslagen sjabloon selecteren en openen.
 Klik op [Overzicht weergeven] om het dialoogvenster [Overzicht] te openen. Daarin kunt u een
onlangs opgeslagen sjabloon selecteren en openen.
 Klik op [Nieuw] om de gewenste richting te selecteren (verticaal of horizontaal) en een nieuwe
sjabloon te maken.
 Klik op [Help - Hoe] om de Help van P-touch Editor te openen.
In de Help wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u een sjabloon maakt.
 Klik op [Kijken of er updates zijn] om na te gaan of er een recentere versie van P-touch Editor
beschikbaar is online. Als er een nieuwe versie is, wordt het Brother Solutions Center geopend in de
webbrowser van uw computer. Daar kunt u de meest recente versie downloaden.
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Gebruiksmodi

2

P-touch Editor kan in drie verschillende modi worden gebruikt: [Express], [Professional] en [Snap]. Met de
selectieknoppen kunt u gemakkelijk omschakelen.
 Modus [Express]
In deze modus kunt u snel en gemakkelijk sjablonen met tekst en afbeeldingen maken.
Het scherm van de modus [Express] wordt hierna besproken.
1
2
3

5
4

6

7

1 Menubalk
De menubalk biedt toegang tot alle beschikbare opdrachten, gegroepeerd per menutitel ([Bestand],
[Bewerken], [Beeld], [Invoegen] enzovoort) volgens de desbetreffende functies.
2 Opdrachtbalk
De opdrachtbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt, zoals [Nieuw/Openen], [Papier],
[Tekst], [Kader], [Afbeelding] enzovoort.
3 Werkbalk Tekenen/Bewerken
Deze werkbalk biedt de hulpmiddelen voor het selecteren van objecten, het invoeren van tekst, het
tekenen van figuren, enz.
4 Werkbalk Eigenschappen
Op de werkbalk Eigenschappen kunt u de eigenschappen van tekst, figuren enzovoort wijzigen.
5 Sjabloonvenster
In dit venster maakt en bewerkt u uw sjablonen.
6 Databasevenster
In dit venster wordt de inhoud van een gekoppelde database of labellijst weergegeven, die u kunt
gebruiken om inhoud toe te voegen aan uw sjablonen.
7 Modusselectieknoppen
Met deze knoppen selecteert u een andere gebruiksmodus.
Opmerking
• U kunt verschillende werkbalken en vensters weergeven en verbergen met de opdrachten in het menu [Beeld].
• Meer informatie over het gebruik van de modus [Express] vindt u in de Help van P-touch Editor.
5

2

Zo gebruikt u P-touch Editor

 Modus [Professional]
In deze modus kunt u sjablonen maken met behulp van uiteenlopende functies en opties.
Het scherm van de modus [Professional] wordt hierna besproken.

2

1
2
3
4

5
8

6

7

1 Menubalk
De menubalk biedt toegang tot alle beschikbare opdrachten, gegroepeerd per menutitel ([Bestand],
[Bewerken], [Beeld], [Invoegen] enzovoort) volgens de desbetreffende functies.
2 Standaardwerkbalk
De Standaardwerkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt, zoals Nieuwe lay-out,
Openen, Opslaan, Afdrukken, enzovoort.
3 Eigenschappenpallet
In het Eigenschappenpalet staan de eigenschappen voor Afdrukken, Papier, Tekst en Lay-out. Klik
links op ieder pallet om de beschikbare eigenschappen weer te geven of te verbergen.
4 Werkbalk Tekenen/Bewerken
Deze werkbalk biedt de hulpmiddelen voor het selecteren van objecten, het invoeren van tekst, het
tekenen van figuren, enz.
5 Sjabloonvenster
In dit venster maakt en bewerkt u uw sjablonen.
6 Databasevenster
In dit venster wordt de inhoud van een gekoppelde database of labellijst weergegeven, die u kunt
gebruiken om inhoud toe te voegen aan uw sjablonen.
7 Modusselectieknoppen
Met deze knoppen selecteert u een andere gebruiksmodus.
8 Zijbalk
Met de zijbalk kunt u diverse tabbladen openen om tekst, streepjescodes, tabellen enzovoort in te
voegen en op te maken, de objecten anders te rangschikken voor een sjabloon of de geavanceerde
instellingen te wijzigen.
Opmerking
• U kunt verschillende werkbalken en vensters weergeven en verbergen met de opdrachten in het menu [Beeld].
• Meer informatie over het gebruik van de modus [Professional] vindt u in de Help van P-touch Editor.
6
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 Modus [Snap]
In deze modus kunt u een schermopname maken van het volledige computerscherm of een deel ervan.
Vervolgens kunt u de schermopname als afbeelding afdrukken of opslaan voor later gebruik.

a

Klik op de modusselectieknop [Snap]. Het dialoogvenster [Omschrijving van Snap-modus] wordt
geopend.

b

Klik op [OK]. Het palet van de modus [Snap] wordt weergegeven.

Opmerking
• Als u het selectievakje [Dit dialoogvenster niet meer weergeven] in het dialoogvenster [Omschrijving
van Snap-modus] inschakelt, kunt u de volgende keer naar [Snap] omschakelen zonder dat u eerst het
dialoogvenster te zien krijgt.
• U kunt P-touch Editor ook starten in de modus [Snap] door te klikken op Start - [Alle Programma’s] [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap-modus)].
• Meer informatie over het gebruik van de modus [Snap] vindt u in de Help van P-touch Editor.
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Werken met P-touch Editor Help
De Help van P-touch Editor weergeven

2

2

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de Help van P-touch Editor gebruikt.
Starten vanuit het menu Start

2

Klik op Start - [Alle Programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 Help].

Starten vanuit het dialoogvenster [Nieuw/Openen]

2

Wanneer u P-touch Editor start en het dialoogvenster [Nieuw/Openen] wordt geopend, klik dan op [Help - Hoe].

8
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Starten vanuit P-touch Editor

2

 In de modus [Express] of [Professional]:
Klik op het menu [Help] en selecteer [P-touch Editor Help].
Modus [Express]

Modus [Professional]

2
2

2

 In de modus [Snap]:
Plaats de muisaanwijzer ergens in het palet van de modus [Snap] zodat de aanwijzer met de vier pijlen
(de aanwijzer "verplaatsen") wordt weergegeven. Klik nu met de rechtermuisknop en selecteer
[P-touch Editor Help].
Modus [Snap]

2

Opmerking
U kunt ook op de toets [F1] drukken om de Help van P-touch Editor te openen.

9

Zo gebruikt u P-touch Editor

De Help van P-touch Editor afdrukken

2

U kunt inhoud uit de Help van P-touch Editor afdrukken voor later gebruik.

2

a
b
c

Selecteer op het tabblad [Inhoud] de inhoud die u wilt afdrukken.

d

Geef de [Printer] op en klik op [Afdrukken].

Klik op [Afdrukken] op de werkbalk.
Selecteer de onderwerpen die u wilt afdrukken en klik vervolgens op [OK].

Opmerking
Selecteer een standaard A4-printer.
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3

P-touch Transfer Manager

3

Met dit programma kunt u sjablonen en andere gegevens overbrengen naar de printer en back-ups van uw
gegevens opslaan op de computer.
Nadat u met P-touch Transfer Manager gegevens hebt overgezet naar de printer, kunt u met P-touch
Template tekstgegevens naar de printer verzenden om die tekst in te voegen in de sjabloon en zo af te
drukken. Als u meer informatie over P-touch Template wilt, downloadt u de handleiding voor P-touch
Template (alleen in het Engels) van het Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com
(Selecteer uw regio en land, product en een handleiding)

3

P-touch Library

3

Met dit programma kunt u P-touch-sjablonen en andere gegevens beheren op de computer.
Met P-touch Library kunt u sjablonen afdrukken.

Werken met P-touch Transfer Manager

3

P-touch Transfer Manager starten

3

Klik op Start - [Alle Programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].
Wanneer P-touch Transfer Manager wordt gestart, wordt het hoofdvenster weergegeven.
Opmerking
U kunt P-touch Transfer Manager ook starten vanuit P-touch Editor.
Klik op [Bestand] - [Sjabloon overbrengen].
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Hoofdvenster

3

1
2

3

3
5

4

6

1 Menubalk
De menubalk biedt toegang tot verschillende opdrachten, gegroepeerd per menutitel ([Bestand],
[Bewerken], [Beeld], [Extra] en [Help]) volgens de desbetreffende functies.
2 Werkbalk
De werkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt.
3 Printer selecteren
Hier selecteert u de printer waarnaar u de gegevens wilt overbrengen. Wanneer u een printer selecteert,
worden in de lijstweergave alleen de gegevens weergegeven die naar de betreffende printer kunnen
worden gestuurd.
4 Mappen
Weergave van een lijst met mappen en printers. Wanneer u een map selecteert, worden de sjablonen uit
de geselecteerde map weergegeven in de lijst met sjablonen.
Als u een printer selecteert, worden de huidige sjablonen en andere gegevens weergegeven die in de
printer zijn opgeslagen.
5 Sjablonen
Hier worden de sjablonen uit de geselecteerde map weergegeven.
6 Voorbeeld
Hier wordt een voorbeeld van de sjablonen uit de lijst met sjablonen weergegeven.
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Uitleg van de pictogrammen op de werkbalk
Pictogram

Naam knop

Functie

Overdragen

Hiermee worden sjablonen en andere gegevens overgedragen van
uw computer naar de printer (alleen mogelijk bij een USB-verbinding).

Back-up maken

Hiermee worden de sjablonen en andere gegevens die in de printer
zijn opgeslagen opgevraagd bij de printer en opgeslagen op de
computer (alleen mogelijk bij een USB-verbinding).

Openen

Hiermee opent u de geselecteerde sjabloon.

Zoeken

Hiermee kunt u sjablonen en andere gegevens zoeken die zijn
opgeslagen in P-touch Library.

Weergave wijzigen

Hiermee wijzigt u de manier waarop bestanden worden
weergegeven.

Sjablonen en andere gegevens overbrengen van de computer naar de printer

3

3

Voer de volgende procedure uit om sjablonen van de computer over te brengen naar de printer.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de computer en printer via USB met elkaar zijn verbonden.

a

Sluit de computer en de printer via USB op elkaar aan en zet de printer aan.
In de mapweergave wordt de printermodelnaam weergegeven.
Als u een printer selecteert in de lijst met mappen, worden de huidige sjablonen en andere gegevens
weergegeven die in de printer zijn opgeslagen.

b

Selecteer de printer waarnaar u sjablonen en andere gegevens wilt overdragen.
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c

Klik met de rechtermuisknop op de map [Configuraties] en selecteer [Nieuw] om een nieuwe map te
maken.

3

In het bovenstaande voorbeeld is de map [Transfer] gemaakt.

d

Sleep de sjabloon of andere gegevens die u wilt overbrengen naar de nieuwe map.
U kunt sjablonen en andere gegevens zoeken door [Alle inhoud] te selecteren of door een van de
categorieën onder [Filter] te selecteren, zoals [Lay-outs].
Wanneer u meerdere sjablonen of andere gegevens wilt overzetten, sleep die bestanden dan gewoon
naar de nieuwe map.
Elk bestand dat in de nieuwe map wordt geplaatst, krijgt een nummer toegewezen (de geheugenlocatie
in de printer).
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e

Als u het nummer van een item wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het item, waarna u
[Nummer toewijzen] selecteert en het gewenste nummer selecteert.

3

Opmerking
• Alle gegevens die naar de printer worden overgebracht, krijgen een nummer toegewezen.
• Als sjablonen of andere gegevens die naar de printer worden overgebracht hetzelfde nummer hebben als
sjablonen die al in de printer zijn opgeslagen, overschrijft de nieuwe sjabloon de oude sjabloon. U kunt de
toegewezen nummers van de sjablonen in de printer controleren door een back-up te maken van de
sjablonen of andere gegevens (zie Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de
printer zijn opgeslagen uu pagina 17).
• Als het printergeheugen vol is, moet u een of meer sjablonen uit het printergeheugen verwijderen. Zie Een
back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen uu pagina 17.

f

Als u de naam wilt wijzigen van sjablonen of andere gegevens die u wilt overbrengen, klik dan op het
gewenste item en voer de nieuwe naam in. Afhankelijk van uw model printer kan het aantal tekens dat
u als sjabloonnaam kunt gebruiken, beperkt zijn.
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g

Selecteer de map met de sjablonen of andere gegevens die u wilt overbrengen en klik vervolgens op
[Overdragen]. Er wordt een bevestiging weergegeven.

3

Opmerking
• U kunt afzonderlijke items naar de printer overbrengen zonder ze toe te voegen aan een map. Selecteer
de sjabloon of andere gegevens die u wilt overbrengen en klik vervolgens op [Overdragen].
• U kunt in één keer meerdere items en mappen selecteren en overbrengen.

h

Klik op [OK].

De geselecteerde sjablonen, mappen of andere gegevens worden overgebracht naar de printer.
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Een back-up maken van sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn
opgeslagen

3

Voer de volgende procedure uit om sjablonen en andere gegevens uit de printer te halen en op te slaan op
de computer.

3

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de computer en printer via USB met elkaar zijn verbonden.
 Sjablonen of andere gegevens waarvan een back-up is gemaakt, kunnen niet op de computer worden
bewerkt.
 Sjablonen of andere gegevens uit het ene model printer kunnen niet zomaar worden overgebracht naar
een ander model (afhankelijk van het model).

a

Sluit de computer en de printer via USB op elkaar aan en zet de printer aan.
In de mapweergave wordt de printermodelnaam weergegeven.
Als u een printer selecteert in de lijst met mappen, worden de huidige sjablonen en andere gegevens
weergegeven die in de printer zijn opgeslagen.

b

Selecteer de printer waarvan u een back-up wilt maken en klik op [Back-up maken].
Er wordt een bevestiging weergegeven.

c

Klik op [OK].
Onder de printer in de lijst met mappen wordt een nieuwe map gemaakt. De naam van de map gaat uit
van de datum en tijd van de back-up. Alle sjablonen en andere gegevens van de printer worden naar de
nieuwe map overgebracht en opgeslagen op de computer.
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Alle gegevens uit de printer verwijderen

3

Voer de volgende procedure uit om alle sjablonen of andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen, te
verwijderen.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de computer en printer via USB met elkaar zijn verbonden.

a

Sluit de computer en de printer via USB op elkaar aan en zet de printer aan.
In de mapweergave wordt de printermodelnaam weergegeven.

b

Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer [Alles verwijderen].

3

Er wordt een bevestiging weergegeven.

c

Klik op [OK].
Alle sjablonen en andere gegevens die in de printer zijn opgeslagen, worden verwijderd.
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Werken met P-touch Library

3

P-touch Library starten

3

Klik op Start en selecteer [Alle programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].
Wanneer P-touch Library wordt gestart, wordt het hoofdvenster weergegeven.
Hoofdvenster

3

1
2

4

3

5

1 Menubalk
De menubalk biedt toegang tot alle beschikbare opdrachten, gegroepeerd per menutitel ([Bestand],
[Bewerken], [Beeld], [Extra] en [Help]) volgens de desbetreffende functies.
2 Werkbalk
De werkbalk biedt toegang tot opdrachten die u vaak nodig hebt.
3 Mappen
Weergave van een lijst met mappen. Wanneer u een map selecteert, worden de sjablonen of andere
gegevens uit de geselecteerde map weergegeven in de lijst met sjablonen.
4 Sjablonen
Hier worden de sjablonen en andere gegevens uit de geselecteerde map weergegeven.
5 Voorbeeld
Hier wordt een voorbeeld weergegeven van de sjablonen of andere gegevens die u in de lijst met
sjablonen hebt geselecteerd.
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Uitleg van de pictogrammen op de werkbalk
Pictogram

Naam knop

Functie

Openen

Hiermee opent u de geselecteerde sjabloon.

Afdrukken

Hiermee drukt u de geselecteerde sjabloon af.

Zoeken

Hiermee kunt u sjablonen en andere gegevens zoeken die zijn
opgeslagen in P-touch Library.

Weergave wijzigen

Hiermee wijzigt u de manier waarop bestanden worden
weergegeven.

3

Sjablonen openen en bewerken

3

Selecteer de sjabloon die u wilt openen of bewerken en klik vervolgens op [Openen].

Het aan de sjabloon gekoppelde programma wordt gestart en u kunt de sjabloon bewerken.
Opmerking
Welk programma wordt gestart, hangt af van het type bestand dat is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een
P-touch-sjabloon selecteert, wordt P-touch Editor gestart.
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Sjablonen afdrukken

3

Selecteer de sjabloon die u wilt afdrukken en klik vervolgens op [Afdrukken].

3

De sjabloon wordt afgedrukt op de printer die is aangesloten.

Sjablonen of andere gegevens zoeken

3

U kunt zoeken naar sjablonen en andere gegevens die bij P-touch Library zijn geregistreerd.

a

Klik op [Zoeken].
Het dialoogvenster [Zoeken] wordt geopend.
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b

Geef de zoekcriteria op.
De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar.
Instellingen

Meerdere parameters

Details
Hiermee bepaalt u hoe moet worden gezocht wanneer u meerdere zoekcriteria hebt
opgegeven. Als u [EN] selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan alle criteria
voldoen.
Als u [OF] selecteert, wordt gezocht naar bestanden die aan een van de criteria
voldoen.

3

Naam

Hiermee kunt u een sjabloon of gegevens zoeken door de bestandsnaam op te geven.

Type

Hiermee kunt u een sjabloon of gegevens zoeken door het bestandstype op te geven.

Grootte

Hiermee kunt u een sjabloon of gegevens zoeken door de bestandsgrootte op te geven.

Datum

Hiermee kunt u een sjabloon of gegevens zoeken door de bestandsdatum op te geven.

c

Klik op [Zoeken].
Het zoeken begint.

d

Sluit het dialoogvenster [Zoeken].
U kunt de zoekresultaten controleren door te klikken op [Zoekresultaten] in de lijst met mappen.

Opmerking
U kunt sjablonen en andere gegevens bij P-touch Library registreren door bestanden naar de map
[Alle inhoud] of naar de lijst met mappen te slepen. U kunt P-touch Editor ook zo configureren dat
sjablonen automatisch bij P-touch Library worden geregistreerd. Dit gaat als volgt.
1 Selecteer [Extra] - [Opties] in het menu van P-touch Editor.
2 In het dialoogvenster [Opties] klikt u op [Registratie-instellingen] op het tabblad [Algemeen].
3 Kies het moment waarop sjablonen die zijn gemaakt met P-touch Editor, moeten worden geregistreerd
en klik op [OK].

22

Labelsjablonen overbrengen met P-touch
Transfer Express

4

4

Met behulp van P-touch Transfer Express kunnen labelsjablonen eenvoudig worden overgebracht naar de
RJ-4030/RJ-4040.
Nadat het labelsjabloon is gemaakt door de beheerder, kan het samen met P-touch Transfer Express worden
gedistribueerd naar gebruikers.
De gebruiker kan vervolgens P-touch Transfer Express gebruiken om het labelsjabloon over te brengen naar
de RJ-4030/RJ-4040.
Dit is een eenvoudige procedure waarmee andere gebruikers sjablonen kunnen afdrukken die door de
beheerder zijn gemaakt.

4

 Als het sjabloon als een nieuwe sjabloon wordt overgebracht, zorg er dan voor dat er een
[Nummer toewijzen] in (P-touch Transfer Manager) wordt opgegeven dat momenteel niet in gebruik is. Als
het opgegeven [Nummer toewijzen] al in gebruik is, wordt de bestaande sjabloon overschreven door de
nieuwe sjabloon.
 Voor deze functie is een USB-verbinding vereist.

Beheerder

Brother Solution Center

1. http://solutions.brother.com

Transfer Express

P-touch
Editor

P-touch
Transfer Manager

xxx.lbx

xxx.lbx

2.

Gebruikers

xxx.pdz

3.

P-touch
Transfer Express

xxx.pdz

4.

5.

P-touch Transfer Express voorbereiden

4

De gebruiker moet P-touch Transfer Express voorbereiden om labelsjablonen over te brengen naar de
RJ-4030/RJ-4040.
P-touch Transfer Express is alleen beschikbaar in het Engels.

a

De laatste versie van P-touch Transfer Express kunt u downloaden van het Brother Solutions Center:
http://solutions.brother.com
Kies uw regio (bijv. Europe), uw land, uw model en de Downloads voor uw model.

b

Download Transfer Express naar de gewenste locatie op de computer.
De map [Transfer Express] wordt gemaakt.
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Het labelsjabloon overdragen naar P-touch Transfer Manager
a

Maak de gewenste labellay-out die u als sjabloon wilt gebruiken in P-touch Editor 5.0 en selecteer
vervolgens [Bestand] - [Opslaan als] om het op te slaan als sjabloonbestand (*.lbx).

b

Click [Bestand] - [Sjabloon overbrengen] - [Overdragen].

4

4

Het labelsjabloon wordt overgedragen naar de P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager wordt gestart.
Opmerking
Het labelsjabloon kan ook worden overgedragen naar P-touch Transfer Manager door te klikken op Start [Alle programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1] om P-touch
Transfer Manager te starten en vervolgens het .lbx-bestand naar het venster van P-touch Transfer Manager
te slepen.
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Het labelsjabloon opslaan als een overdrachtspakket
(.pdz-bestand)

4

Sla het labelsjabloon op als overdrachtspakket (.pdz-bestand) zodat het kan worden gebruikt door P-touch
Transfer Express.

a

Selecteer [Configuraties] in de mapweergave.

4

b

Selecteer het labelsjabloon dat u wilt distribueren.

U kunt meerdere labelsjablonen selecteren.

25

Labelsjablonen overbrengen met P-touch Transfer Express

c

Klik op [Bestand] - [Opslag verzendbestand].

4

Opmerking
• Als u op [Opslag verzendbestand] klikt terwijl [Configuraties] of een map is geselecteerd, worden alle
labelsjablonen in die map opgeslagen in het overdrachtspakket (.pdz-bestand).
• Er kunnen meerdere labelsjablonen worden gecombineerd tot een enkel overdrachtspakket
(.pdz-bestand).

d

Typ de naam in en klik op [Opslaan].

Het labelsjabloon wordt opgeslagen als een overdrachtspakket (.pdz-bestand).
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Het overdrachtspakket (.pdz-bestand) en P-touch Transfer
Express distribueren naar de gebruiker

4

Opmerking
Als de gebruiker de map met Transfer Express al naar zijn/haar computer heeft gekopieerd, hoeft de
beheerder deze map niet meer naar de gebruiker te sturen. In dit geval kan de gebruiker het
gedistribueerde overdrachtspakketbestand gewoon verplaatsen naar de map [Transfer Express] en
vervolgens dubbelklikken op "PtTrExp.exe".

a

Verplaats het overdrachtspakket (.pdz-bestand) naar de map [Transfer Express].

b

Distribueer alle bestanden in de map [Transfer Express] naar de gebruiker.

4
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Het overdrachtspakket (.pdz-bestand) overdragen naar de
RJ-4030/RJ-4040

4

De gebruiker kan met P-touch Transfer Express het overdrachtspakket (.pdz-bestand) overbrengen naar de
RJ-4030/RJ-4040.
Schakel de printer niet uit tijdens de overdracht van de sjablonen.

4

a
b
c

Schakel de RJ-4030/RJ-4040 in.

d

Als er een enkel overdrachtspakket (.pdz-bestand) in de map staat waarin ook "PtTrExp.exe" staat, klikt
u op [Transfer].

Sluit de RJ-4030/RJ-4040 met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
Dubbelklik op "PtTrExp.exe" in de map [Transfer Express] en dubbelklik vervolgens op "PtTrExp.exe"
dat u van de beheerder hebt ontvangen.

De overdracht van het overdrachtspakket begint.
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Als er meerdere of juist geen overdrachtspakketten (.pdz-bestanden) staan in de map waarin ook
"PtTrExp.exe" staat, klikt u op [Browse].

4
Selecteer het overdrachtpakket dat moet worden overgedragen en klik op [Openen].

Klik op [Transfer].
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Klik op [Yes].

4

De overdracht van het overdrachtspakket begint.

e

Klik op [OK].

De overdracht van het overdrachtspakket is voltooid.
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5

P-touch Editor bijwerken, de firmware
bijwerken

5

De software kan met dit programma worden bijgewerkt naar de laatste versie.
Hieronder volgt een voorbeeld voor Windows Vista®. In de volgende stappen wordt XX-XXXX gebruikt. Lees
"XX" als de naam van uw printer.
Opmerking
• Om de P-touch Update Software te kunnen gebruiken, moet u deze eerst installeren vanaf de
meegeleverde cd-rom.
Dit programma kunt u ook downloaden van het Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
• Om de P-touch Update Software te kunnen starten, moet u verbinding hebben met internet.

5

• Het is mogelijk dat de software en de inhoud van deze handleiding verschillen.
• Na installatie van de P-touch Update Software wordt er een pictogram op uw bureaublad geplaatst.
• Schakel de printer niet uit tijdens de overdracht van de sjablonen.

P-touch Editor Software bijwerken
a

5

Dubbelklik op [P-touch Update Software].

Opmerking
• De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.
• Klik op Start, selecteer [Alle programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].
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b

Klik op het pictogram [Update van computersoftware].

5

c

Selecteer de [Printer] en [Taal], selecteer het selectievakje naast P-touch Editor en klik vervolgens op
[Installeren].

d

Er wordt een bericht weergegeven dat de installatie is voltooid.
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De firmware bijwerken

a
b

5

Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan.
Dubbelklik op het pictogram [P-touch Update Software].

5
Opmerking
De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om de P-touch Update Software te starten.
Klik op Start, selecteer [Alle programma’s] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

c

Klik op het pictogram [Update voor het apparaat].
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d

Selecteer de [Printer] en controleer of het bericht [Het apparaat is goed aangesloten.] wordt
weergegeven en klik vervolgens op [OK].

5

e

Selecteer de [Taal], schakel het selectievakje in naast de firmware die moet worden bijgewerkt en klik
vervolgens op [Overdragen].
Schakel de printer niet uit en koppel de kabel niet los terwijl de overdracht van gegevens wordt uitgevoerd.

f

Er wordt een bericht weergegeven dat de installatie is voltooid.
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De afdruk van labels over meerdere
printers verdelen

6

Gedistribueerd afdrukken

6

Als u een groot aantal labels wilt afdrukken, kunt u de afdrukken over meerdere printers verdelen.
De labels worden dan gelijktijdig afgedrukt, waardoor de totale afdruktijd kan worden beperkt.
Opmerking
• Het afdrukken kan worden verdeeld over meerdere printers.
• Het aantal af te drukken labels wordt automatisch over de geselecteerde printers verdeeld. Als het
opgegeven aantal labels niet gelijkmatig over de printers kan worden verdeeld, worden de labels verdeeld
in de volgorde van de printers die zijn vermeld in het dialoogvenster Instellingen gedistribueerd afdrukken
wanneer de afdrukinstellingen worden opgegeven in stap d.

6
200

67

a
b
c

67

66

Klik in het menu [Bestand] van P-touch Editor 5.0 op [Afdrukken].
Klik op [Eigenschappen].
Selecteer het tabblad [Geavanceerd], schakel het selectievakje [Gedistribueerd afdrukken] in en klik
op de knop [Instellingen].
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d

Selecteer in het dialoogvenster [Instellingen gedistribueerd afdrukken] de printers waarover u de
afdruk wilt verdelen.

1

1 Schakel het selectievakje in naast de [Printernaam] die u wilt gebruiken voor gedistribueerd
afdrukken.

e

6

Geef het formaat op van de labels waarop u wilt afdrukken.
A. Als slechts één printer is geselecteerd.
Selecteer in het dialoogvenster uit stap d de printer waarvan u de instelling wilt opgeven, en dubbelklik
erop of klik erop met de rechtermuisknop en kies [Instellingen]. Selecteer het labelformaat in de
vervolgkeuzelijst [Papierformaat].

Opmerking
• De informatie die in het dialoogvenster uit stap d wordt weergegeven, kan worden ingevoerd in het
tekstvak [Opmerkingen].
• Als u [* Willekeurig papier] selecteert in de vervolgkeuzelijst "Papierformaat", wordt met alle
geselecteerde gedistribueerde printers afgedrukt, ongeacht het geladen labelformaat.
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B. Als meerdere printers zijn geselecteerd.
Selecteer in het dialoogvenster uit stap d de printers waarvan u de instellingen wilt opgeven, klik erop
met de rechtermuisknop en kies [Instellingen]. Selecteer het labelformaat in de vervolgkeuzelijst
[Papierformaat]. Het geselecteerde labelformaat wordt op alle geselecteerde printers toegepast.

6

Opmerking
• De instellingen onder [Printerinstellingen] en [Opmerkingen] zijn niet beschikbaar.
• Als u [* Willekeurig papier] selecteert in de vervolgkeuzelijst [Papierformaat], wordt met alle
geselecteerde gedistribueerde printers afgedrukt, ongeacht het geladen labelformaat.

f
g

Klik op [OK] om het venster voor de instelling van het labelformaat te sluiten.

h

Klik op [OK] om de gedistribueerde afdruk te starten.

Klik op [OK] om het venster [Instellingen gedistribueerd afdrukken] te sluiten.
De instelling is voltooid.

Opmerking
Wij raden aan een verbindingstest uit te voeren voor uw bedrijfsomgeving.
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