
Siga estas recomendações para evitar o risco de incêndios, 
queimaduras, ferimentos, choques elétricos, rutura, 
sobreaquecimento, odores estranhos ou fumo.
• Utilize sempre a tensão especificada e o transformador de corrente incluído 

(AD-E001) para a P-touch, de modo a evitar quaisquer danos ou avarias.
• Não toque na impressora de etiquetas P-touch durante períodos de trovoada.
• Não utilize a P-touch e/ou o transformador de corrente em locais de elevada 

humidade, como casas de banho.
• Não sobrecarregue o cabo elétrico.
• Não coloque objetos pesados sobre a P-touch, o cabo elétrico ou a ficha nem os 

danifique. Não dobre nem puxe o cabo elétrico à força. Segure sempre no 
transformador de corrente ao desligar da tomada de alimentação.

• Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada elétrica. Não utilize uma 
tomada solta.

• Não deixe que a P-touch, o transformador de corrente, a ficha de alimentação e/ou 
as pilhas se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos húmidas ou 
derramar bebidas sobre os mesmos.

• Não desmonte nem modifique a P-touch, o transformador de corrente e/ou as pilhas.
• Não deixe que um objeto metálico entre em contacto com os polos positivo e 

negativo de uma pilha.
• Não utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta de metal, para 

substituir as pilhas.
• Não queime as pilhas nem as exponha ao calor.
• Desligue o transformador de corrente, retire as pilhas de imediato e interrompa a 

utilização da P-touch se detetar um odor anormal, calor, descoloração, deformação 
ou qualquer coisa de invulgar durante a respetiva utilização ou armazenamento.

• Não utilize uma pilha danificada ou com vazamento, dado que o líquido pode entrar 
em contacto com as suas mãos.

• Não utilize uma pilha deformada ou com vazamento, nem uma pilha com uma 
etiqueta danificada. Há uma possibilidade de danos para a P-touch.

• Dado que o contacto de líquido vazado das pilhas com os olhos pode resultar em 
perda de visão, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e depois 
procure assistência médica.

Siga estas recomendações para evitar ferimentos físicos, vazamento 
de líquido, queimaduras ou aquecimento.
• Quando a P-touch não estiver a ser utilizada, guarde-a fora do alcance de crianças. 

Além disso, não deixe que crianças coloquem quaisquer peças da P-touch ou 
etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure assistência médica.

• Não toque nas peças metálicas à volta da cabeça de impressão imediatamente 
depois de imprimir.

• Não toque na lâmina de corte. (Consulte “Descrição das peças”.)
• Se líquido vazado das pilhas entrar em contacto com a sua pele ou a sua roupa, 

enxague imediatamente com água limpa.
• Retire as pilhas e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar a 

P-touch.
• Não utilize quaisquer pilhas diferentes das especificadas. Não utilize combinações 

de pilhas usadas e novas nem combinações de tipos diferentes, níveis de carga 
diferentes, fabricantes diferentes ou modelos diferentes. Não introduza uma pilha 
com os polos positivo e negativo invertidos.

• Não deixe cair a P-touch e/ou o transformador de corrente nem os sujeite a choques.
• Não coloque os dedos no interior da P-touch ao fechar a tampa da cassete.
• Antes de utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, leia atentamente as instruções das 

pilhas e do respetivo carregador, e certifique-se de que os utiliza corretamente.
• Quando utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, carregue as pilhas com um 

carregador específico antes de utilizar as pilhas.

• Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta 
pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou 
desbotar para outros objetos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições 
ambientais e o material.

• Não utilize a P-touch de qualquer forma ou para qualquer finalidade que não as 
descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais 
para a P-touch.

• Utilize fitas Brother TZe com a P-touch.
• Utilize apenas um pano suave e seco para limpar a P-touch; nunca utilize álcool 

ou outros solventes orgânicos.
• Utilize um pano suave para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na cabeça 

de impressão com os dedos.
• Não coloque quaisquer objetos estranhos na ranhura de saída da fita nem no conetor 

do transformador ou compartimento de pilhas, etc.
• Não coloque a P-touch, as pilhas e/ou o transformador de corrente sob luz solar 

direta ou chuva, perto de aquecedores ou outros eletrodomésticos geradores de 
calor nem em qualquer local exposto a temperaturas demasiado elevadas ou 
baixas (por exemplo, no painel de instrumentos ou na parte de trás do seu 
automóvel), humidade elevada ou poeiras.

• Não tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de impressão.
• Não puxe a fita durante a impressão ou a alimentação de fita, pois tal irá danificar 

a fita e a P-touch.
• Quaisquer dados armazenados na memória vão perder-se devido a falhas ou 

reparações na P-touch, ou se a carga das pilhas se esgotar.
• A P-touch não está munida de uma função de carregamento para pilhas recarregáveis.
• O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta 

apresentada no computador.
• Um autocolante de proteção em plástico transparente é colocado sobre o painel 

superior durante o fabrico e o envio. Este autocolante deve ser retirado antes da 
utilização do produto.

• Ao imprimir múltiplas cópias de uma etiqueta ou utilizar a função de numeração na 
impressão, a P-touch não detetará o fim da cassete de fita e continuará a funcionar.

• Quando utilizar fita termo retrátil, a área de impressão será inferior àquela de uma 
fita normal.

• Não risque nem exponha o CD-ROM a temperaturas elevadas ou baixas.
• Não coloque objetos pesados sobre o CD-ROM nem aplique força sobre o mesmo.
• O software contido no CD-ROM destina-se a ser utilizado apenas com esta P-touch.

Consulte a licença no CD-ROM para obter mais pormenores. Este software pode ser 
instalado em vários computadores para utilização num escritório, etc.

Informações para cumprimento do Regulamento (UE) N.º 801/2013 da 
Comissão

* Todas as portas de rede ativadas e ligadas

Precauções de segurança

 ADVERTÊNCIA
Indica uma situação potencialmente perigosa que, 
caso não seja evitada, pode resultar em morte ou 
ferimentos graves.

 AVISO Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja 
evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados.

Obrigado por escolher a P-touch P700. A sua nova P-touch utiliza o software P-touch Editor Lite, que 
já vem instalado na sua P-touch.
Não é necessário instalar qualquer software ou controladores no seu computador para criar etiquetas 
criativas. Este manual inclui informações importantes sobre precauções e instruções simples para a 
utilização da sua nova P-touch. Certifique-se de que lê as instruções antes da utilização e de que utiliza 
o produto de acordo com estas instruções. Mantenha este manual à mão para futuras consultas. Se 
novas versões do software da P700 se tornarem disponíveis, este manual pode não refletir as funções 
atualizadas. Portanto, poderá verificar que o software e os conteúdos neste manual são diferentes.

D018GE001
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P700
Manual do Utilizador

www.brother.eu 
Precauções gerais

Declaração de Conformidade (apenas Europa/Turquia)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais de 
todas as diretivas e regulamentações aplicáveis na Comunidade Europeia.
A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser transferida a partir do nosso site. 
Visite support.brother.com → escolha Manuais → escolha o seu modelo → 
escolha Declaração de Conformidade → clique em Transferir. A sua Declaração 
será transferida como um ficheiro PDF.

Consumo de energia* 2,0 W

Declaração de Conformidade da Comissão Federal de 
Comunicações (FCC) (apenas nos EUA)

Responsible Party: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products 
Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-P700
comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important
• The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the 

limits for a Class B digital device.
• Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could 

void the user’s authority to operate the equipment.

http://support.brother.com
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1 Desembalar a P700

Verifique se a embalagem contém o seguinte antes de utilizar a P-touch. Se algum elemento 
faltar ou estiver danificado, contacte o seu revendedor Brother.

2 Descrição das peças

3 Instalar a cassete de fita

1. Coloque a P-touch de modo a que a tampa da cassete 
fique virada para cima e, em seguida, abra a tampa da 
cassete.

2. Insira uma cassete de fita e feche a tampa da cassete. 
Volte a colocar a P-touch na posição vertical.

4 Ligar a alimentação de corrente

Utilizando o transformador de corrente
Quando utilizar o transformador de corrente incluído 
(AD-E001), insira a ficha do transformador no conetor do 
transformador de corrente da P-touch. Ligue a ficha na 
tomada de corrente elétrica normalizada mais próxima.

Utilizando as pilhas
Quando utilizar a P-touch com pilhas, abra a tampa do 
compartimento das pilhas na parte inferior da P-touch, 
introduza seis pilhas “AA” alcalinas (LR6) ou pilhas 
recarregáveis de Ni-MH (HR6), certificando-se de que os 
seus polos estão orientados na direção correta e, em seguida, 
feche a tampa do compartimento das pilhas. Substitua 
sempre todas as seis pilhas ao mesmo tempo utilizando 
pilhas novas ou pilhas recarregáveis totalmente carregadas.

5 Criar uma etiqueta utilizando 
o P-touch Editor Lite

1. Ligue a P-touch e, em seguida, prima sem soltar 
o botão do Editor Lite até que a respetiva lâmpada 
se acenda.

2. Ligue o cabo USB ao computador.

3. Depois do cabo USB estar ligado, aparece uma caixa de diálogo no ecrã do computador. 
(Os ecrãs seguintes podem variar consoante o sistema operativo no computador.)

No Windows Vista®

Clique em [P-touch Editor Lite].

No Windows® 7
Clique em [Abrir pasta e ver ficheiros] e, em seguida, faça duplo clique em [PTLITE10].

No Windows® 8
No ecrã [Iniciar], clique em [PT-P700], [Abrir pasta e ver ficheiros] e, em seguida, faça duplo 
clique em [PTLITE10].

No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x
Faça duplo clique em [PT-P700] no ambiente de trabalho e no ícone da aplicação 
[P-touch Editor Lite].

4. O P-touch Editor Lite é iniciado. Para obter mais informações sobre a utilização do P-touch 
Editor Lite, consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM (para Windows®) 
ou transfira o Manual do Utilizador de Software ao visitar o Brother support website em 
support.brother.com (para Macintosh). 
Os utilizadores do Macintosh podem aceder diretamente a este endereço URL ao clicar no 
ícone  encontrado no CD-ROM.

• P700 • Transformador de corrente (AD-E001) • Cabo USB

• CD-ROM • Manual do Utilizador • Cassete de fita de início

1 Painel superior
2 Lâmpada do Editor Lite
3 Botão do Editor Lite
4 Ranhura de saída da fita
5 Botão de alimentação e corte
6 Lâmpada de estado
7 Botão de energia
8 Tampa da bateria

9 Porta mini-USB
10 Conetor do transformador de corrente
11 Tampa da cassete
12 Alavanca de libertação
13 Cabeça de impressão
14 Unidade de corte da fita
15 Lâmina de corte

AVISO
Não coloque os dedos no interior da ranhura de saída 
de fita. Pode ferir-se na lâmina de corte.
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NOTA
Se estiver a ligar a P-touch através de um concentrador 
(hub) USB, é possível que não seja detetada 
corretamente.

NOTA
• Se não vir a caixa de diálogo, poderá estar tapada por uma janela aberta do programa 

de software. Minimize todas as janelas para mostrar a caixa de diálogo.
• (No Windows®)

Irá levar mais tempo que o habitual a iniciar o P-touch Editor Lite quando ligar a P-touch 
ao computador pela primeira vez. Se o software não iniciar automaticamente quando 
ligar a P-touch, pode iniciá-lo a partir de [O meu computador]. Inicie o P-touch Editor 
Lite ao fazer duplo clique em [PTLITE10.EXE].

• (No Windows Vista ®)
Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, efetue a verificação e depois selecione a 
caixa de verificação [Efetuar sempre esta ação para Software e Jogos] na caixa de 
diálogo apresentada quando a verificação estiver concluída. O P-touch Editor Lite irá 
iniciar automaticamente na próxima vez que ligar a P-touch.

(No Windows®) (No Macintosh)

IMPORTANTE
Não desligue a alimentação de energia ou a P-touch durante a utilização do P-touch Editor Lite.

http://support.brother.com


6 Como desligar a P-touch

No Windows®

1. Se estiver a utilizar o P-touch Editor Lite, saia do P-touch Editor Lite ao clicar em  
no canto superior direito da janela.

2. Para desligar a P-touch, clique no ícone na barra de tarefas do computador ( ,  ou ).

3. Clique em [Remover dispositivo de armazenamento de massa USB com segurança].

4. Quando a mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança for 
apresentada, desligue a P-touch e desligue o cabo USB.

No Macintosh

1. Se estiver a utilizar o P-touch Editor Lite, saia do P-touch Editor Lite ao clicar no botão 
vermelho no canto superior esquerdo da janela.

2. Selecione [PT-P700] no ambiente de trabalho e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
• Selecione [Eject] (Ejetar) no menu de contexto.
• Arraste e largue no Lixo.

3. Quando uma mensagem indicando que o dispositivo pode ser removido com segurança 
for apresentada, desligue a P-touch e desligue o cabo USB.

7 Criar uma etiqueta utilizando 
o P-touch Editor

Se quiser utilizar uma aplicação mais avançada, pode instalar o P-touch Editor 5.1 para 
Windows® e o P-touch Editor 5.0 para Macintosh. Este software irá oferecer-lhe mais 
funcionalidades de criação de etiquetas. Para obter mais informações sobre a utilização 
do P-touch Editor, consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM 
(para Windows®) ou transfira o Manual do Utilizador de Software ao visitar o Brother support 
website em support.brother.com (para Macintosh).

Instalar o software e o controlador da impressora
No Windows®

1. Inicie o computador e coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

2. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

No Macintosh
Pode transferir o controlador, software e manuais ao visitar o Brother support website em 
support.brother.com 
Os utilizadores do Macintosh podem aceder diretamente a este endereço URL ao clicar no ícone  
encontrado no CD-ROM.

Iniciar o P-touch Editor
No Windows Vista®/Windows® 7
A partir do botão Iniciar, clique em [Todos os programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]. 
O P-touch Editor 5.1 é iniciado.

No Windows® 8
Clique em [P-touch Editor 5.1] no ecrã [Iniciar]/[Aplicações] ou faça duplo clique em 
[P-touch Editor 5.1] no ambiente de trabalho. O P-touch Editor 5.1 é iniciado.

No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x
Faça duplo clique em [Macintosh HD] - [Applications] (Aplicações) - [P-touch Editor 5.0] e, 
em seguida, no ícone da aplicação [P-touch Editor].

8 Utilizar as definições do dispositivo

É possível utilizar [Definições do dispositivo] na [Ferramenta de definições da impressora] 
para alterar as definições predefinidas da impressora.

1. Ligue a P-touch a ser configurada ao computador.

2. No Windows Vista®/Windows® 7: A partir do menu Iniciar, clique em [Todos os programas] - 
[Brother] - [Impressora de etiquetas e portátil] - [Ferramenta de definições da 
impressora]. 
No Windows® 8: No ecrã [Iniciar] ou [Aplicações], clique em [Ferramenta de definições da 
impressora]. 
No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x: Clique em [Macintosh HD] - [Aplicações] (Aplicações) - 
[Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app].

É apresentada a janela principal.

3. Selecione a P-touch a configurar na lista pendente [Impress] e, em seguida, clique em 
[Definições do dispositivo]. A janela [Definições do dispositivo] é apresentada.

4. Especifique ou altere as definições. (O ecrã abaixo é referente ao Windows®.)

1 Ativar quando ligado à tomada
Selecione se pretende ou não que a impressora se ligue automaticamente quando o cabo 
elétrico CA for ligado a uma tomada de alimentação de CA.
Definições disponíveis: [Ativar], [Desativar]

2 Desligar automático – com o transformador de corrente
Especifica o tempo que decorre antes de a impressora se desligar automaticamente.
Definições disponíveis: [Nenhum], 10/20/30/40/50 minutos, 1/2/4/8/12 horas

3 Conteúdo
Especifica as informações da impressora que irão ser impressas.
Definições disponíveis: [Tudo], [Registo de utilização], [Definições da impressora]

4 Ajuste do comprimento
Ajusta o comprimento da impressora impressa para corresponder ao comprimento da 
etiqueta apresentada no computador.
Definições disponíveis: -3 a +3% (incrementos de 1%)

5 Imprimir teste
Imprime uma etiqueta de teste para verificar os resultados do ajuste do comprimento.

6 Barra de menus
• [Ficheiro] - [Aplicar definição à impressora]

Aplica as definições à impressora. Realiza a mesma operação que ao clicar no botão 
[Aplicar].

• [Ficheiro] - [Importar]
Importa o ficheiro exportado e aplica as definições a esta ferramenta.

• [Ficheiro] - [Exportar]
Guarda as definições atuais num ficheiro.

• [Ferramentas] - [Imprimir relatório de informações]
Imprime as informações da impressora.

• [Ferramentas] - [Repor as predefinições de fábrica]
Repõe as predefinições de fábrica de todas as definições da impressora.

• [Ferramentas] - [Definições de opções]
Se a caixa de verificação [Não apresentar uma mensagem de erro se as definições 
atuais não puderem ser obtidas no arranque] estiver selecionada, não será 
apresentada qualquer mensagem na próxima utilização.

7 Definições atuais
Clique neste botão para recuperar as definições da impressora atualmente ligada 
e apresentá-las na caixa de diálogo.

5. Após alterar as definições, clique em [Aplicar] - [Fechar] e, em seguida, clique em 
[Fechar] na janela principal para concluir a especificação de definições.

9 Desinstalar o controlador 
da impressora e o software

Desinstalar o controlador da impressora

Realize este procedimento apenas se já não necessitar de imprimir a partir da P700 ou ao 
reinstalar o controlador da impressora P700.

No Windows Vista®

1. Desligue a P-touch.

2. A partir do menu Iniciar, clique em [Painel de Controlo] - [Hardware e Som] - [Impressoras].

3. Escolha [Brother PT-P700] e clique em [Eliminar esta impressora], ou clique com o botão 
direito do rato no ícone e clique em [Eliminar].

4. Clique com o botão direito do rato na janela [Impressoras] e, em seguida, clique em 
[Executar como administrador] - [Propriedades do servidor…].
Se for apresentada a janela de confirmação de autorização, clique em [Continuar].
Se for apresentada a janela [Controlo de Conta de Utilizador], digite a palavra-passe 
e depois clique em [OK]. Aparece a janela [Propriedades do servidor de impressão].

5. Clique no separador [Controladores], escolha [Brother PT-P700] e, em seguida, clique 
em [Remover…].

6. Escolha [Remover controlador e pacote de controladores] e depois clique em [OK].

7. Feche a janela [Propriedades do servidor de impressão]. O controlador da impressora 
foi desinstalado.

IMPORTANTE
Antes de ligar o cabo USB ao computador, certifique-se de que a lâmpada do Editor Lite 
não está acesa. Se a lâmpada do Editor Lite estiver acesa, prima sem soltar o botão do 
Editor Lite até que a lâmpada se apague.

NOTA
(Apenas no Windows® 8)
Utilize o Adobe® Reader® para abrir os manuais em PDF no CD-ROM. 
Se o Adobe® Reader® estiver instalado, mas não conseguir abrir os ficheiros, altere 
a associação relativa a ficheiros “.pdf” para “Adobe® Reader®” no painel de controlo.

IMPORTANTE
• Antes de ligar o cabo USB ao computador, certifique-se de que a lâmpada do Editor Lite 

não está acesa. Se a lâmpada do Editor Lite estiver acesa, prima sem soltar o botão do 
Editor Lite até que a lâmpada se apague.

• Certifique-se de que o transformador de corrente está ligado a uma tomada de 
alimentação CA.

• Certifique-se de que o controlador da impressora foi corretamente instalado e está 
a funcionar.

• Ligue esta impressora a um computador através de um cabo USB.
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No Windows® 7

1. Desligue a P-touch.

2. A partir do menu Iniciar, clique em [Dispositivos e Impressoras].

3. Escolha [Brother PT-P700] e clique em [Remover dispositivo], ou clique com o botão 
direito do rato no ícone e clique em [Remover dispositivo].
Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, digite a palavra-passe 
e depois clique em [Sim].

4. Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer] na janela [Dispositivos 
e Impressoras] e depois clique em [Propriedades do servidor de impressão], 
que aparece na barra de menu.

5. Clique no separador [Controladores] e depois clique em [Alterar Definições do 
Controlador]. Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, 
digite a palavra-passe e depois clique em [Sim]. Escolha [Brother PT-P700] e, em 
seguida, clique em [Remover…].

6. Escolha [Remover controlador e pacote de controladores] e depois clique em [OK]. 
Siga as instruções apresentadas no ecrã.

7. Feche a janela [Propriedades do servidor de impressão]. O controlador da impressora 
foi desinstalado.

No Windows® 8

1. Desligue a P-touch.

2. Clique em [Painel de Controlo] no ecrã [Aplicações] - [Hardware e Som] - 
[Dispositivos e Impressoras].

3. Escolha [Brother PT-P700] e clique em [Remover dispositivo], ou clique com o botão 
direito do rato no ícone e clique em [Remover dispositivo]. 
Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, digite a palavra-passe 
e depois clique em [Sim].

4. Escolha [Fax] ou [Microsoft XPS Document Writer] na janela [Dispositivos 
e Impressoras] e depois clique em [Propriedades do servidor de impressão], 
que aparece na barra de menu.

5. Clique no separador [Controladores] e depois clique em [Alterar Definições do 
Controlador]. Se for apresentada uma mensagem do Controlo da Conta de Utilizador, 
digite a palavra-passe e depois clique em [Sim]. Escolha [Brother PT-P700] e, 
em seguida, clique em [Remover…].

6. Escolha [Remover controlador e pacote de controladores] e depois clique em [OK]. 
Siga as instruções apresentadas no ecrã.

7. Feche a janela [Propriedades do servidor de impressão]. O controlador da impressora 
foi desinstalado.

No Mac OS X v10.6.8 a v10.8.x

1. Desligue a P-touch.

2. Clique no [Apple menu] (menu Apple) - [System Preferences] (Preferências do Sistema) e 
clique em [Print & Fax] (Imprimir e Fax) (OS X v10.6.8)/[Print & Scan] (Imprimir e Digitalizar) 
(OS X v10.7.x/v10.8.x).

3. Escolha [Brother PT-P700] e clique em [-].

4. Feche a janela [Print & Fax] (Imprimir e Fax) (OS X v10.6.8)/[Print & Scan] (Imprimir 
e Digitalizar) (OS X v10.7.x/v10.8.x). O controlador da impressora foi desinstalado.

Desinstalar o software

Realize este procedimento apenas se já não necessitar do software ou ao reinstalar o software.
Para desinstalar o software, siga os passos habituais para o seu sistema operativo.

10 Definição da lâmpada de estado

A lâmpada de estado na P-touch indica o estado de funcionamento atual.

11 Resolução de problemas

12 Especificações

*1 Não incluídas.
*2 Visite-nos em support.brother.com para obter as informações mais recentes sobre as pilhas 

recomendadas.

Consulte o Brother support website (support.brother.com) para conhecer o sistema operativo 
compatível mais recente.

Lâmpada Estado

Não acesa
A alimentação está DESLIGADA.

Lâmpada verde acesa
A alimentação está LIGADA.

Lâmpada verde a piscar

     

A receber dados do computador.
A transferir dados.

Lâmpada laranja acesa

A tampa da cassete está aberta. Feche corretamente a tampa 
da cassete.
A iniciar o procedimento de reposição, ou o botão de alimentação 
e corte foi premido durante o procedimento de reposição.
Para obter mais informações sobre como repor a P-touch, 
consulte “Resolução de problemas”.

Lâmpada laranja a piscar

     

A arrefecer (aguarde que a temperatura diminua).
Reposição em curso. Para obter mais informações sobre 
como repor a P-touch, consulte “Resolução de problemas”.

Lâmpada vermelha acesa
A P-touch está a iniciar.

Lâmpada vermelha a piscar

     

Indica um dos seguintes erros:
A lâmpada vermelha pisca a intervalos de 0,9 segundos:
• Sem cassete de fita
• Cassete de fita incorreta instalada
• Cassete de fita incompatível instalada
• A tampa da cassete foi aberta durante a impressão
• Erro de transmissão
• Erro de sobreaquecimento
• Erro da unidade de corte
A lâmpada vermelha pisca a intervalos de 0,3 segundos:
• Erro do sistema

Problema Solução

Depois de sair do P-touch 
Editor Lite, como é que 
reinicio o programa enquanto 
a P-touch ainda está ligada?

Há três maneiras de reiniciar. Execute uma das seguintes ações.
• Desligue a P-touch e depois volte a ligá-la.
• Desligue e volte a ligar o cabo USB enquanto a P-touch 

estiver ligada.
• (No Windows®)

Inicie o P-touch Editor Lite a partir de [O meu computador].

Não consigo ligar a P-touch. Verifique se as pilhas estão corretamente instaladas ou que 
o transformador de corrente incluído está devidamente ligado.

Não consigo sair do P-touch 
Editor Lite.

Verifique se é apresentada alguma mensagem de erro e tente 
resolvê-la. Observe que não é possível sair do software 
enquanto estiverem a ser impressas etiquetas.

Uma linha horizontal em 
branco aparece na etiqueta 
impressa.

O aparecimento de riscas ou carateres com pouca qualidade 
em etiquetas impressas é geralmente indicativo de que a 
cabeça de impressão está suja. Limpe a cabeça de impressão 
utilizando uma cotonete ou a cassete de limpeza da cabeça de 
impressão opcional (TZe-CL4).
* Não toque diretamente na cabeça de impressão com as mãos.

A etiqueta é difícil de cortar. Limpe a lâmina de corte com uma cotonete embebida em álcool.
* Não toque diretamente na lâmina de corte com as mãos.

Quando se imprime a 
etiqueta, há demasiada 
margem (espaço) em ambos 
os lados do texto.

Quando as margens estão definidas para [Grande], as etiquetas 
são impressas com uma margem de cerca de 25 mm de ambos 
os lados do texto impresso. Reduza esta margem ao alterar 
a definição para [Pequena].
No P-touch Editor Lite, clique com o botão direito do rato 
e selecione [Margens] no menu apresentado. Altere 
a definição para [Pequena].

A P-touch não imprime ou os 
carateres impressos não são 
devidamente formados.

• Verifique que a cassete de fita foi corretamente inserida.
• Se a cassete de fita estiver vazia, substitua-a.
• Verifique se a tampa da cassete está devidamente fechada.

A alimentação desliga-se 
quando tenta imprimir.

• As pilhas podem estar fracas. Substitua-as.
• Verifique se as pilhas foram corretamente inseridas.
• Está a ser utilizado um transformador incorreto; 

o transformador recomendado é o AD-E001.

A fita não é corretamente 
alimentada ou encrava no 
interior da P-touch.

• Verifique se a extremidade da fita passa por baixo das guias 
da fita.

• O botão de alimentação e corte foi utilizado durante 
a impressão. Não toque no botão de alimentação e corte 
durante a impressão.

Quero repor a P-touch. Com a P-touch desligada, prima sem soltar o botão de 
alimentação e corte enquanto mantém premido o botão de 
energia. Quando a lâmpada do Editor Lite começa a piscar e 
a lâmpada de estado se acender a laranja, prima o botão de 
alimentação e corte seis vezes, ao mesmo tempo que mantém 
premido o botão de energia. A P-touch será reposta para as 
predefinições de fábrica.

Especificações do produto

Dimensões (L × P × A) Cerca de 78 mm (L) × 152 mm (P) × 143 mm (A)

Peso Cerca de 710 g (sem pilhas e cassete de fita)

Alimentação de corrente Transformador de corrente (AD-E001)
Seis pilhas “AA” alcalinas (LR6) *1

Seis pilhas recarregáveis “AA” de Ni-MH (HR6) *1, *2

Acessórios
Cassete de fita Fita Brother TZe (largura):

3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Transformador de corrente AD-E001

Requisitos do sistema Windows® Macintosh
Sistema operativo Windows Vista®/

Windows® 7/Windows® 8
Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x, 10.8.x

Espaço livre no disco rígido 70 MB ou mais 500 MB ou mais

Memória Windows Vista®: 512 MB ou 
mais
Windows® 7/Windows® 8: 
1 GB (32 bits) ou 2 GB (64 bits) 
ou mais

Mac OS X v10.6.8: 1 GB 
ou mais
OS X v10.7.x, 10.8.x: 2 GB 
ou mais

Ecrã SVGA/High Colour ou superior Mais de 256 cores

http://support.brother.com
http://support.brother.com

