
Tiếng Việt Hướng dẫn 
Người dùng

P750W
Đọc hướng dẫn này trước khi bắt đầu sử dụng P-touch.
Cất hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo sau.
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Làm theo các hướng dẫn sau để tránh nguy cơ cháy, bỏng, chấn 
thương, điện giật, gãy vỡ, quá nóng, các mùi bất thường hoặc khói.

• Luôn sử dụng điện áp theo quy định và bộ chuyển đổi điện AC (AD-E001) đi kèm 
cho P-touch để ngăn ngừa mọi hư hỏng hoặc lỗi.

• Không chạm vào P-touch trong khi đang có mưa bão sấm sét.
• Không sử dụng P-touch/bộ chuyển đổi điện AC ở những nơi có độ ẩm cao như 

phòng tắm.
• Không để dây điện bị quá tải.
• Không đặt các vật nặng lên, hoặc làm hư hỏng P-touch, dây điện hoặc phích cắm. 

Không dùng lực bẻ gập hoặc kéo dây điện. Luôn cầm lấy bộ chuyển đổi điện AC khi 
ngắt đấu nối ra khỏi ổ cắm điện.

• Đảm bảo rằng phích cắm được cắm chặt vào trong ổ cắm điện. Không sử dụng ổ 
cắm bị lỏng lẻo.

• Không để cho P-touch/bộ chuyển đổi điện AC/phích cắm điện/pin bị ẩm ướt, ví dụ 
như cầm chúng bằng tay ướt hoặc làm đổ thức uống lên.

• Không tháo rời hoặc sửa đổi P-touch/bộ chuyển đổi điện AC/pin.
• Không được để cho vật kim loại tiếp xúc với các cực dương và âm của pin.
• Không dùng các vật sắc nhọn như kẹp hoặc bút kim loại để thay pin.
• Không vứt pin vào lửa hoặc để tiếp xúc với nhiệt.
• Ngắt đấu nối bộ chuyển đổi điện AC, tháo pin ngay lập tức và ngừng sử dụng 

P-touch nếu bạn thấy có mùi bất thường, tỏa nhiệt, đổi màu, biến dạng hay bất cứ 
điều gì khác lạ khi đang sử dụng hoặc bảo quản máy.

• Không sử dụng pin đã hư hỏng hoặc bị rò rỉ bởi chất lỏng có thể dính vào tay bạn.
• Không sử dụng pin đã biến dạng hoặc bị rò rỉ hoặc có nhãn đã bị hư hỏng. Chúng 

có khả năng làm hư hỏng P-touch.
• Bởi có thể dẫn đến mất thị lực nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào mắt bạn, ngay 

lập tức hãy rửa mắt bằng thật nhiều nước sạch, và sau đó tìm kiếm chăm sóc y tế.

Làm theo các hướng dẫn để tránh thương tích cá nhân, rò rỉ chất lỏng, 
bỏng hoặc phát nhiệt.

• Khi không sử dụng P-touch, hãy cất giữ máy xa khỏi tầm với của trẻ em. Ngoài ra, 
không được phép cho trẻ em đưa bất cứ bộ phận hoặc nhãn nào của P-touch vào 
miệng. Nếu nuốt phải bất cứ vật nào, hãy đi bác sĩ ngay.

• Không chạm vào các bộ phận kim loại xung quanh đầu in ngay sau khi in.
• Không được chạm vào lưỡi dao cắt. (Xem mục Mở gói sản phẩm P750W và Mô tả 

các Bộ phận.)
• Nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào da hoặc quần áo của bạn, hãy rửa lại bằng 

nước sạch ngay lập tức.
• Tháo pin và ngắt đấu nối bộ chuyển đổi điện AC nếu bạn không có ý định sử dụng 

P-touch.
• Không sử dụng bất cứ loại pin nào khác ngoài quy định. Không sử dụng kết hợp pin 

cũ và mới hoặc kết hợp các loại pin khác nhau, các mức độ điện tích pin khác nhau, 
các nhà sản xuất khác nhau hoặc các model khác nhau. Không lắp pin vào với các 
cực dương và âm bị đảo ngược.

• Không làm rơi hoặc va đập P-touch/bộ chuyển đổi điện AC.
• Không đưa ngón tay bạn vào bên trong P-touch khi đóng nắp hộp băng.
• Trước khi sử dụng pin Ni-MH có thể sạc lại, hãy đọc kỹ các hướng dẫn dành cho 

pin và bộ sạc pin, và đảm bảo sử dụng chúng một cách chính xác.
• Khi sử dụng pin sạc Ni-MH, hãy sạc pin bằng bộ sạc pin chuyên dụng trước khi sử 

dụng pin.
• Không đưa ngón tay bạn vào bên trong khe đẩy băng ra. Bạn có thể bị thương bởi 

lưỡi dao cắt.

• Tùy thuộc vào vị trí, vật liệu và điều kiện môi trường, nhãn có thể bị bong tróc hoặc 
khó gỡ ra được, màu sắc của nhãn có thể thay đổi hoặc bị bong màu sang các vật 
khác. Trước khi dán nhãn, hãy kiểm tra các điều kiện về môi trường và vật liệu.

• Không sử dụng P-touch theo bất cứ cách thức hoặc cho bất kỳ mục đích nào không 
được mô tả trong hướng dẫn này. Làm như vậy có thể dẫn đến sự cố hoặc hư hỏng 
cho P-touch.

• Sử dụng băng Brother TZe với P-touch.
• Chỉ sử dụng một miếng vải mềm, khô để lau chùi P-touch; tuyệt đối không sử dụng 

cồn hoặc các dung môi hữu cơ khác.
• Sử dụng miếng lau mềm để làm sạch đầu in; tuyệt đối không chạm vào đầu in bằng 

ngón tay bạn.
• Không đưa bất cứ ngoại vật nào vào khe đẩy băng ra, đầu nối bộ chuyển đổi điện 

AC hoặc ngăn chứa pin, v.v...
• Không đặt P-touch/pin/bộ chuyển đổi điện AC trực tiếp dưới ánh nắng hoặc mưa, 

gần lò sưởi hoặc các thiết bị tỏa nhiệt khác, ở bất cứ vị trí nào tiếp xúc với nhiệt độ 
cực cao hay cực thấp (ví dụ như trên bảng điều khiển hoặc phía sau xe hơi), nơi có 
độ ẩm cao, hoặc tại các chỗ bụi bặm.

• Không được cố gắng in nếu hộp băng đang trống; việc đó sẽ làm hỏng đầu in.
• Không kéo hộp băng trong khi đang in hoặc nạp vật liệu in; thao tác đó sẽ làm hỏng 

hộp băng và P-touch.

• Mọi dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ sẽ bị mất do hư hỏng hoặc sửa chữa P-touch, hoặc 
nếu pin bị cạn kiệt.

• P-touch không được trang bị tính năng sạc cho pin sạc.
• Chiều dài của nhãn in có thể khác với chiều dài nhãn được hiển thị trên máy tính.
• Nhãn dính bảo vệ bằng nhựa trong suốt sẽ được phủ lên bảng điều khiển trên cùng 

trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Nhãn dính này cần được tháo bỏ trước khi 
sử dụng.

• Khi in nhiều bản sao của một nhãn hoặc khi in chức năng đánh số, P-touch sẽ 
không phát hiện ra đầu cuối hộp băng và vẫn tiếp tục hoạt động.

• Khi sử dụng Ống co nhiệt, vùng in sẽ nhỏ hơn so với khi sử dụng loại băng thường.
• Nếu bạn kết nối một thiết bị di động với P-touch bằng chức năng NFC mà không 

cần cài đặt ứng dụng chuyên biệt, mục Ứng dụng của Google Play™ có thể tự động 
được hiển thị trên thiết bị di động của bạn. 
Bạn có thể phải trả một khoản phí trao đổi dữ liệu cho dịch vụ này.

Lưu ý Cấp phép Nguồn Mở
Sản phẩm này bao gồm phần mềm mã nguồn mở.
Để xem các lưu ý về cấp giấy phép mã nguồn mở, hãy truy cập vào mục chọn tải về 
hướng dẫn cho model của bạn trên trang chủ của Website Hỗ trợ của Brother tại
support.brother.com 

Thương hiệu và Bản quyền

Microsoft, Windows Vista, Windows Server và Windows là các thương hiệu đã đăng 
ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corp. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad và iPod là các thương hiệu của Apple Inc., 
đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Google Play là thương hiệu của Google Inc.
Wi-Fi và Wi-Fi Alliance là các thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
Tên các phần mềm hoặc sản phẩm khác được sử dụng trong tài liệu này là các 
thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng đã phát triển 
chúng.
Mỗi công ty có tựa đề phần mềm được đề cập trong hướng dẫn này có Thỏa thuận 
Cấp phép Phần mềm (Software Licence Agreement) cụ thể đối với các chương trình 
thuộc sở hữu của họ.
Bất kỳ tên thương mại và tên sản phẩm nào của các công ty xuất hiện trên các sản 
phẩm của Brother, các tài liệu liên quan và bất cứ tài liệu nào khác đều là thương hiệu 
hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng đó.

Vui lòng xem Website Hỗ trợ của Brother (support.brother.com) để biết thông tin mới 
nhất về khả năng tương thích với HĐH.

Biện pháp Phòng ngừa An toàn

 CẢNH BÁO
Chỉ báo một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu 
không tránh được có thể dẫn đến tử vong hoặc thương 
tích nghiêm trọng.

 CẨN TRỌNG
Chỉ báo một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn mà nếu 
không tránh được có thể dẫn đến thương tích nhẹ 
hoặc vừa.

Biện pháp Phòng ngừa Tổng quát

CẨN TRỌNG
CÓ NGUY CƠ NỔ NẾU THAY THẾ KHÔNG ĐÚNG LOẠI PIN. THẢI BỎ PIN ĐÃ 
QUA SỬ DỤNG THEO CÁC HƯỚNG DẪN.

Phụ kiện

Phụ kiện

Hộp băng Băng Brother TZe (chiều rộng)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Bộ chuyển đổi điện AC AD-E001

Pin sạc Li-ion BA-E001

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


Cẩn thận tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây cho pin Li-ion có thể sạc lại 
được (sau đây gọi là "pin sạc"). Nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa này, 
quá nhiệt, rò rỉ, hoặc các vết nứt trong pin có thể dẫn đến chập điện, nổ, khói, cháy, 
điện giật, thương tích cho bản thân hoặc người khác, hoặc làm hư hỏng sản phẩm 
hoặc tài sản khác.

• Chỉ sử dụng pin sạc đúng cho mục đích dự định của nó. P-touch và pin sạc được 
thiết kế để hoạt động dành riêng cho nhau. Không lắp pin sạc khác vào P-touch 
hoặc lắp pin sạc vào một P-touch khác, nếu không có thể gây cháy hoặc hư hỏng.

• Để sạc pin sạc, hãy lắp pin sạc vào P-touch, và sau đó sử dụng bộ chuyển đổi điện 
AC được thiết kế riêng cho P-touch này.

• KHÔNG sạc pin sạc gần lửa hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Điều này có thể 
kích hoạt mạch bảo vệ, được thiết kế để ngăn ngừa nguy hiểm do nhiệt độ cao. Việc 
kích hoạt mạch bảo vệ này có thể làm ngừng sạc, khiến pin được sạc với dòng hoặc 
điện áp vượt mức nếu mạch bảo vệ bị hỏng, hoặc xảy ra phản ứng hóa học bất 
thường trong pin.

• Khi sạc lại pin sạc, chỉ sử dụng bộ sạc pin được thiết kế đặc biệt cho pin sạc này.
• KHÔNG được để dây điện hoặc các vật kim loại khác tiếp xúc với các cực của pin 

sạc. Không mang hoặc cất giữ pin sạc với các vật kim loại như vòng cổ hoặc kẹp 
tóc. Điều này có thể gây ra chập điện, và khiến các vật kim loại bị quá nóng.

• KHÔNG sử dụng hoặc để pin sạc ở gần lửa, máy sưởi, hoặc những nơi có nhiệt độ 
cao (trên 80°C) khác.

• KHÔNG được phép để pin sạc tiếp xúc với nước hoặc ngập trong nước.
• KHÔNG sử dụng pin sạc trong các môi trường gây ăn mòn, ví dụ như những nơi 

có không khí mặn, nước muối, axit, kiềm, khí gây ăn mòn, các hóa chất, hoặc bất 
cứ chất lỏng nào gây ăn mòn.

• KHÔNG sử dụng pin sạc nếu nó bị hư hỏng hoặc rò rỉ.
• KHÔNG trực tiếp hàn bất cứ điểm đấu nối nào vào pin sạc. Điều này có thể khiến 

lớp cách điện bên trong tan chảy, làm phát ra khí gas, hoặc cơ chế bảo vệ an toàn 
bị hỏng.

• KHÔNG sử dụng pin sạc với các cực (+) (-) bị đảo ngược. Kiểm tra hướng của pin 
sạc trước khi lắp nó vào, và không được cố dùng lực mạnh lắp pin sạc vào P-touch. 
Việc sạc lại pin sạc với các cực đảo ngược có thể gây ra phản ứng hóa học bất 
thường trong pin sạc hoặc tạo ra dòng điện bất thường trong quá trình xả điện tích.

• KHÔNG đấu nối trực tiếp pin sạc với nguồn điện gia dụng.
• Chất lỏng (chất điện phân) bị rò rỉ từ P-touch hoặc pin sạc có thể chỉ báo rằng pin 

sạc đã bị hư hỏng. Nếu pin sạc bị rò rỉ, ngay lập tức ngừng sử dụng P-touch, tháo 
phích cắm bộ chuyển đổi điện AC, và cô lập P-touch bằng cách đặt máy vào trong 
túi. 
Không được chạm vào chất điện phân. Nếu chất điện phân dính vào mắt, không 
được dụi mắt. Ngay lập tức rửa bằng nước máy hoặc nước sạch khác thật kỹ và 
đến khám bác sĩ y khoa. Nếu cứ để vậy, chất điện phân có thể gây ra tổn thương 
mắt. Nếu chất điện phân tiếp xúc với da hoặc quần áo của bạn, ngay lập tức hãy 
rửa bằng nước.

• KHÔNG đặt pin sạc, hoặc P-touch có lắp pin sạc, vào lò vi sóng hoặc thùng chứa 
áp lực cao.

• KHÔNG để pin sạc đã cạn trong thiết bị chính trong một khoảng thời gian dài. Điều 
này có thể làm giảm tuổi thọ của pin sạc hoặc dẫn đến chập điện.

• Nếu chỉ có thể sử dụng P-touch trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù pin sạc 
đã được sạc đầy, thì pin sạc đó có thể đã đạt đến ngưỡng tuổi thọ sử dụng của nó. 
Thay thế pin sạc bằng cái mới. Khi tháo và thay thế pin sạc, hãy bịt các đầu cực của 
pin sạc cũ bằng băng dính để tránh gây ra đoản mạch trong pin.

• KHÔNG tháo rời, sửa đổi, hoặc cố gắng sửa chữa pin sạc.
• KHÔNG thải bỏ pin sạc vào lửa hoặc làm cho pin trở nên quá nóng. Điều này có 

thể khiến lớp cách điện bên trong tan chảy, làm phát ra khí gas, hoặc cơ chế bảo 
vệ an toàn bị hỏng. Ngoài ra, dung dịch điện phân có thể bắt lửa.

• KHÔNG đục thủng pin sạc bằng bất cứ vật gì, làm pin chịu va đập mạnh hoặc vứt 
ném pin. Hư hỏng mạch bảo vệ pin sạc có thể làm cho pin sạc được nạp điện ở 
dòng/điện áp bất thường hoặc gây ra phản ứng hóa học bất thường trong pin sạc.

• KHÔNG đốt pin sạc hoặc vứt bỏ pin chung với rác thải sinh hoạt.

 Mẹo sử dụng pin sạc Li-ion
• Sạc pin Li-ion có thể sạc lại trước khi sử dụng. Không sử dụng pin trước khi nó 
được sạc.

• Việc sạc pin sạc Li-ion có thể tiến hành trong môi trường từ 5°C-35°C. Hãy sạc pin 
Li-ion ở môi trường nằm trong phạm vi nhiệt độ này. Nếu nhiệt độ xung quanh vượt 
khỏi phạm vi này, pin sạc Li-ion sẽ không được sạc và chỉ báo pin sẽ luôn sáng.

• Nếu sử dụng P-touch khi lắp cả pin sạc Li-ion và đấu nối bộ chuyển đổi điện AC, 
đèn chỉ báo pin có thể tắt và việc sạc có thể dừng lại ngay cả khi pin sạc Li-ion chưa 
được sạc đầy.

 Các đặc tính của Pin sạc Li-ion
Hiểu rõ các đặc tính của pin sạc Li-ion sẽ cho phép bạn tối ưu hóa việc sử dụng pin.
• Sử dụng hoặc bảo quản pin sạc Li-ion ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ cao hay thấp có 

thể đẩy nhanh việc xuống cấp pin. Đặc biệt, sử dụng pin sạc Li-ion có điện tích cao 
(nạp được 90% hoặc hơn) ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ làm pin xuống cấp rất 
nhanh.

• Sử dụng P-touch trong khi lắp pin sạc Li-ion và sạc pin có thể đẩy nhanh quá trình 
xuống cấp pin. Nếu sử dụng P-touch khi đang lắp pin sạc Li-ion, hãy ngắt đấu nối 
bộ chuyển đổi điện AC.

• Nếu không sử dụng P-touch lâu hơn một tháng, hãy tháo pin sạc Li-ion ra khỏi P-
touch, và sau đó bảo quản pin ở nơi mát mẻ cách xa ánh nắng mặt trời trực tiếp.

• Nếu không sử dụng pin sạc Li-ion trong một thời gian dài, chúng tôi khuyến cáo bạn 
nên sạc pin mỗi 6 tháng.

• Nếu bạn chạm vào một bộ phận của thiết bị trong khi đang sạc pin Li-ion, thiết bị có 
thể hơi ấm. Điều này là bình thường, và có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn. 
Nếu P-touch trở nên rất nóng, hãy ngừng sử dụng.

 Thông số kỹ thuật Pin sạc Li-ion
• Thời gian sạc: Khoảng 6 giờ khi sạc bằng bộ chuyển đổi điện AC (AD-E001).
• Điện áp danh định: DC 7,2 V
• Dung lượng danh định: 1850 mAh
Pin sạc Li-ion

P-touch
• Dòng sạc: 800 mA
• Điện áp sạc: lên tới 8,2 V (Tối đa)

 Lắp Pin sạc Li-ion

Để tháo pin sạc Li-ion, hãy làm ngược lại quy trình lắp.

 Sạc Pin sạc Li-ion
Có thể tiến hành sạc pin sạc Li-ion khi đã lắp pin vào P-touch.
Thực hiện quy trình sau đây để sạc pin sạc Li-ion.

 Dừng sạc Pin sạc Li-ion
Để ngăn không sạc pin sạc Li- ion, hãy rút dây điện bộ chuyển đổi điện AC.

Pin sạc Li-ion

 NGUY HIỂM
Chỉ báo một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra mà nếu 
sản phẩm được xử lý không theo các cảnh báo và 
hướng dẫn sau đây sẽ dẫn đến tử vong hoặc thương 
tích nghiêm trọng. Nhiệt độ môi trường xung quanh

Sạc 40°C

Dòng sạc tiêu chuẩn 1,9 A 60°C

Dòng sạc tối đa 2,5 A 60°C

Pin đi kèm Dưới 1 tháng -20°C - 50°C

Dưới 3 tháng -20°C - 40°C

Dưới 1 năm -20°C - 20°C

Thông số sạc pin

Điện áp sạc tối đa 8,2 Vdc

Dòng sạc tối đa 1.330 mA

LƯU Ý
Cần tối đa 6 giờ để sạc đầy pin sạc Li-ion.

BA-E001

AD-E001

Đang sạc Sạc đầy



Tiếng Việt
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P750W

Hướng dẫn 
Người dùng
Đọc hướng dẫn này trước khi bắt đầu sử dụng P-touch.
Cất hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để tham khảo sau.

1 Mở gói sản phẩm P750W và Mô tả 
các Bộ phận

Kiểm tra gói hàng chứa các mục sau đây trước khi sử dụng P-touch. Nếu bất kỳ mục 
nào bị thiếu hoặc hư hỏng, hãy liên hệ với người bán sản phẩm Brother của bạn.

2 Lắp Hộp băng

3 Kết nối Nguồn điện

Sử dụng bộ chuyển đổi điện AC

Sử dụng pin

Để tháo pin, hãy làm ngược lại quy trình lắp đặt.

4 Bật hoặc tắt P-touch

Bật: Bấm nút Nguồn.
Tắt: Bấm và giữ nút Nguồn cho đến khi đèn Trạng thái bật sáng màu cam.

Trang web hỗ trợ Brother

support.brother.com/g/d/d5p4 
Vui lòng truy cập trang web Hỗ trợ của chúng tôi.
Bạn có thể tìm các thông tin sau:
• Tải về phần mềm
• Sách hướng dẫn/Tài liệu
• Câu hỏi thường gặp (Xử lý sự cố, Mẹo hữu ích khi sử dụng máy in)
• Thông tin về vật tư tiêu hao và khả năng tương thích HĐH mới nhất.
Bạn cũng có thể xem các bước cài đặt trên trang web.
Nhấp vào liên kết "Sẵn sàng sử dụng máy in của bạn." trong mục "Thông tin".

Nội dung của trang web này có thể 
thay đổi mà không cần báo trước.

• P750W • Bộ chuyển đổi điện AC 
(AD-E001)

• Cáp USB

• Pin sạc Li-ion (BA-E001) • Hộp băng ban đầu

1 Bảng điều khiển trên 
cùng

2 Đèn Editor Lite
3 Nút Editor Lite
4 Nút chế độ không dây
5 Khe đẩy băng ra
6 Đèn Wi-Fi
7 Đèn NFC

8 Nút Nạp & Cắt
9 Đèn trạng thái
10 Đèn báo pin
11 Nút nguồn
12 Nắp đậy pin
13 Cổng mini-USB
14 Đầu nối bộ chuyển đổi 

điện AC

15 Nắp hộp băng
16 Thẻ NFC
17 Cần nhả
18 Đầu in
19 Dao cắt băng
20 Lưỡi dao cắt

CẨN TRỌNG
Nếu bạn không thể đóng nắp hộp băng, hãy kiểm tra nhằm đảm bảo rằng cần 
màu trắng đang ở vị trí hướng lên. Nếu không, hãy nhấc cần đó lên, và sau đó 
gắn nắp vào.
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LƯU Ý
• Đảm bảo rằng không có chỗ nào chùng xuống trong băng.
• Khi lắp hoặc tháo hộp băng, hãy đảm bảo rằng băng không vướng vào mấu 

lồi (1) hoặc đầu in.

CẨN TRỌNG
• Tháo pin ra nếu bạn không có ý định sử dụng hệ thống ghi nhãn P-touch trong 

một khoảng thời gian dài.
• Thải bỏ pin tại điểm thu gom thích hợp, không phải ở chỗ thải thông thường. 

Ngoài ra, đảm bảo phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của liên bang, 
tiểu bang và địa phương.

• Khi bảo quản hoặc vứt bỏ pin, hãy bọc pin lại (ví dụ 
như bằng băng giấy bóng kính), để ngăn ngừa pin 
đoản mạch.

(Ví dụ về lớp cách điện pin)
1. Băng giấy bóng kính
2. Pin Alkaline hoặc Ni-MH

LƯU Ý
Khi bật P-touch, hãy giữ đấu nối bộ chuyển đổi điện AC hoặc pin đã lắp cho đến 
khi đèn Trạng thái tắt.

AD-E001

LR6 hoặc 
HR6

2

1
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5 Tạo nhãn bằng P-touch Editor Lite

1. Bật P-touch (1), sau đó bấm và giữ nút Editor Lite cho đến khi đèn Editor Lite 
màu xanh lá bật sáng (2). Kết nối cáp USB vào máy tính và PT-P750W.

2. Sau khi USB cáp được kết nối, một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình máy vi 
tính. (Các màn hình sau đây có thể khác biệt tùy thuộc vào hệ điều hành trên 
máy tính của bạn.)

Đối với Windows Vista®

Nhấp chuột vào [P-touch Editor Lite].

Đối với Windows® 7
Nhấp chuột vào [Mở thư mục để xem tập tin], rồi sau đó nhấp đúp vào [PTLITE10].

Đối với Windows® 8/ Windows® 8.1
Trên màn hình [Bắt đầu], hãy nhấp vào [PT-P750W], [Mở thư mục để xem tập tin], 
và sau đó nhấp đúp vào [PTLITE10].

Đối với Mac OS X v10.7.5/10.8.x./10.9.x
Nhấp đúp vào [PT-P750W] trên màn hình nền và biểu tượng ứng dụng [P-touch 
Editor Lite].

 Cách ngắt kết nối P-touch

Đối với Windows®

a Thoát P-touch Editor Lite bằng cách nhấp vào  ở góc phải trên cùng của cửa 
sổ nếu sử dụng P-touch Editor Lite.

b Để ngắt kết nối P-touch, hãy nhấp vào biểu tượng trong thanh tác vụ của máy 

tính ( , , hoặc ).

c Nhấp chuột vào [Gỡ an toàn Thiết bị Bộ nhớ Lưu trữ USB].

d Khi hiển thị thông báo chỉ báo rằng có thể tháo thiết bị một cách an toàn, hãy tắt 
P-touch và ngắt kết nối cáp USB.

Đối với Macintosh

a Thoát P-touch Editor Lite bằng cách nhấp vào nút đỏ ở góc trái trên cùng của 
cửa sổ nếu sử dụng P-touch Editor Lite.

b Chọn [PT-P750W] trên màn hình nền, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:
• Chọn [Đẩy ra] từ menu Ngữ cảnh.
• Kéo và thả nó vào Thùng rác.

c Khi hiển thị thông báo chỉ báo rằng có thể tháo thiết bị một cách an toàn, hãy tắt 
P-touch và ngắt kết nối cáp USB.

 Brother iPrint&Label
Brother iPrint&Label cho phép bạn sử dụng các tính năng của máy Brother trực tiếp 
từ thiết bị di động của bạn, không cần sử dụng máy tính.
Chỉ cần tìm "Brother iPrint&Label" trong App Store hoặc Google Play™.

6 Tải về P-touch Editor, và Trình điều 
khiển Máy in

www.brother.com/inst 
Các chức năng chỉnh sửa nâng cao khác có thể sử dụng được bằng cách tải về trình 
điều khiển máy in và P-touch Editor từ trang web hỗ trợ của chúng tôi rồi cài đặt chúng.

Tính năng của P-touch Editor:
Giúp bất cứ ai đều dễ dàng tạo một loạt các nhãn tùy chỉnh với các bố cục phức tạp 
bằng cách sử dụng các phông chữ, mẫu và hình mẫu.

7 Đèn LED

Đèn trên P-touch cho biết tình trạng hoạt động hiện tại.

 Cách thiết đặt lại P-touch
Khi đang tắt P-touch, hãy bấm và giữ nút Nạp & Cắt trong khi nhấn giữ nút Nguồn. 
Khi đèn Editor Lite bắt đầu nhấp nháy và đèn Trạng thái sáng màu cam, hãy nhấn nút 
Nạp & Cắt sáu lần trong khi tiếp tục ấn giữ nút Nguồn. P-touch sẽ được thiết đặt lại 
về các thiết lập gốc ban đầu.

LƯU Ý
Nếu bạn đang kết nối P-touch thông qua hub USB, có thể sẽ không phát hiện 
được máy chính xác.

LƯU Ý
• Nếu bạn không nhìn thấy hộp thoại, nó có thể bị ẩn đằng sau một cửa sổ 

chương trình phần mềm đang mở. Hãy thu nhỏ tất cả các cửa sổ để hiển thị 
hộp thoại.

• Để biết chi tiết về việc sử dụng P-touch Editor Lite, hãy truy cập Website Hỗ 
trợ của Brother.

2
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Đèn Tình trạng

Wi-Fi

Đèn xanh lá cây sáng
Đã kết nối không dây.

Đèn xanh lá cây đang 
nhấp nháy

     

Chưa được kết nối không dây.

NFC

Không sáng Chế độ Wireless Direct đang bị tắt (không thể thực hiện 
kết nối).

Đèn xanh lá cây sáng Chế độ Wireless Direct đang bật (có thể thực hiện kết 
nối).

Đèn xanh lá cây 
sáng→Tắt nhanh Một thiết bị hỗ trợ NFC đã được đặt gần P-touch (dữ liệu 

thẻ NFC đã được gửi đi).

Đèn xanh lá cây đang 
nhấp nháy

     

Các thiết lập Wireless Direct đang được cấu hình (người 
dùng đang kết nối vào thiết bị ).

TRẠNG 
THÁI

Đèn xanh lá cây sáng
Nguồn điện đang BẬT.

Đèn xanh lá cây đang 
nhấp nháy

     

Đang nhận dữ liệu từ máy tính.
Đang chuyển dữ liệu.

Đèn da cam sáng
Nắp hộp băng đang mở. Đóng nắp hộp băng đúng cách.
Bắt đầu quy trình thiết đặt lại, hoặc nút Nạp & Cắt đã 
được nhấn trong quá trình thiết đặt lại.
Để biết chi tiết về thiết đặt lại P-touch, hãy xem mục 
"Cách thiết đặt lại P-touch".

Đèn màu cam đang 
nhấp nháy

     

Làm nguội (Chờ nhiệt độ nguội xuống)
Đang thiết lập lại. Để biết chi tiết về thiết đặt lại P-touch, 
hãy xem mục "Cách thiết đặt lại P-touch".

Đèn đỏ sáng
P-touch đang khởi động.

Đèn đỏ đang nhấp nháy

     

Chỉ báo một trong các lỗi sau đây.
Đèn đỏ nhấp nháy theo các quãng 0,9 giây:
• Không có hộp băng
• Đã lắp sai hộp băng
• Đã lắp hộp băng không tương thích
• Nắp hộp băng đã bị mở trong khi in
• Lỗi truyền dữ liệu
• Lỗi quá nhiệt
• Lỗi dao cắt
Đèn đỏ nhấp nháy theo các quãng 0,3 giây:
• Lỗi hệ thống

Pin

Không sáng Sạc đã hoàn tất.
Pin đã được sạc đầy.

Đèn da cam sáng Đang sạc.

Đèn màu cam đang 
nhấp nháy

     

Đèn màu cam nhấp nháy từ từ:
Mức pin còn lại chỉ được một nửa hoặc thấp (đèn nhấp 
nháy nhanh hơn khi mức pin còn lại giảm xuống).
Đèn màu cam nhấp nháy theo các quãng 0,5 giây:
Đang sạc

http://www.brother.com/inst



