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Innledning
Viktig merknad
 Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
 Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette
dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det
presenterte materialet, heller ikke typografiske eller andre feil i denne publikasjonen.
 Skjermbilder i dette dokumentet kan avvike avhengig av datamaskinens operativsystem.
 Før du bruker skriveren, må du sørge for å lese alle medfølgende dokumenter for å få informasjon om
sikkerhet og riktig bruk.

Symboler som brukes i denne håndboken
Følgende symboler brukes gjennom hele denne håndboken.

Merk

Angir merknader som tilbyr informasjon eller anvisninger som bedre kan hjelpe deg
med å forstå og bruke produktet på en mer effektiv måte.

Varemerker og opphavsrettigheter
BROTHER er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.
© 2014 Brother Industries, Ltd. Med enerett.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corp. i USA og/eller andre land.
Apple, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc. og registrert i USA og andre land.
Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet
materiale, er varemerker eller registrerte varemerker for disse respektive selskapene.
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Installere P-touch Editor og skriverdriveren
Ved utskrift via USB-tilkobling
Besøk vårt webområde, som er beskrevet nedenfor, og last ned nødvendig programvare.
Installeringsinstruksjonene er tilgjengelige på nedlastingssiden.
http://www.brother.com/inst/
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Bruke P-touch Editor
Du må installere P-touch Editor og skriverdriveren for å kunne bruke skriveren sammen med datamaskinen.
Du kan laste ned den nyeste driveren og programvaren fra Brother Solutions Center på:
http://support.brother.com/
Hvis skriveren har P-touch Editor Lite-funksjonalitet, må du kanskje endre skrivermodusen fra P-touch Editor
Lite til P-touch Editor. Se den trykte brukermanualen som følger med skriveren.

Bruke P-touch Editor (for Windows®)
Starte P-touch Editor

a

For Windows Vista® / Windows® 7
Klikk på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] fra Start-knappen.
Når P-touch Editor starter, velger du om du vil opprette et nytt eller åpne et eksisterende oppsett.

For Windows® 8 / Windows® 8.1
Klikk på [P-touch Editor 5.1] på skjermbildet [Apper], eller dobbeltklikke på [P-touch Editor 5.1] på
skrivebordet.
Når P-touch Editor starter, velger du om du vil opprette et nytt eller åpne et eksisterende oppsett.
Merk
• Du kan også starte P-touch Editor ved hjelp av snarveier hvis du velger å opprette snarveier under
installeringen.
• Snarveisikon på skrivebordet: dobbeltklikk for å starte P-touch Editor
• Snarveisikon på hurtigstartlinjen: klikk for å starte P-touch Editor
• Hvis du vil endre P-touch Editors virkemåte ved oppstart, klikker du på [Verktøy] - [Alternativer] på P-touch
Editor-menylinjen for å vise dialogboksen [Alternativer]. På venstre side velger du overskriften [Generelt]
og deretter ønsket innstilling i listeboksen [Operasjoner] under [Start-innstillinger]. Standardinnstillingen er
[Vis ny visning].
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b

Velg et alternativ på skjermen.
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1 Hvis du vil lage et nytt oppsett, klikker du på [Nytt oppsett]-knappen.
2 Hvis du vil opprette et nytt oppsett ved hjelp av et forhåndsdefinert oppsett, velger du ønsket
kategoriknapp.
3 Hvis du vil knytte et forhåndsdefinert oppsett til en database, merker du av for [Koble til database].
4 Hvis du vil åpne et eksisterende oppsett, klikker du på [Åpne].
5 Når du skal åpne applikasjonen for å lage etiketter for styring av elektrisk utstyr, klikker du på knappen
[Veiviser for kabeletiketter].
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Skrive ut med P-touch Editor
Express-modus
Denne modusen gjør at du raskt og enkelt kan lage oppsett som omfatter tekst og bilder.
[Express]-modusskjermbildet er forklart nedenfor:

Du kan skrive ut ved å velge [Skriv ut] fra [Fil] på menylinjen eller ved å klikke på ikonet [Skriv ut]. (Konfigurer
utskriftsinnstillingene på [Skriv ut]-skjermbildet før utskrift.)
Professional-modus
I denne modusen kan du raskt lage oppsett ved hjelp av et bredt spekter av avanserte verktøy og alternativer.
[Professional]-modusskjermbildet er forklart nedenfor:

B
A

Du kan skrive ut ved å velge [Skriv ut] fra [Fil] på menylinjen eller ved å klikke på ikonet [Skriv ut] (A).
Konfigurer utskriftsinnstillingene på [Skriv ut]-skjermbildet før utskrift.
I tillegg kan du velge "B" for å starte utskrift uten å velge utskriftsinnstillinger.
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Snap-modus
I denne modusen kan du fange hele eller en del av datamaskinens skjerminnhold, skrive det ut som et bilde
og lagre det for fremtidig bruk.

a

Klikk på valgknappen for [Snap]-modus.
Dialogboksen [Beskrivelse av Snap-modus] vises.

b

Klikk på [OK].
Paletten [Snap]-modus vises.

Bruke P-touch Editor (for Macintosh)
Starte P-touch Editor
Dobbeltklikk på [P-touch Editor]-ikonet på skrivebordet.
Merk
Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Editor.
Dobbeltklikk på [Macintosh HD] - [Applikasjoner] - [P-touch Editor] og deretter på [P-touch Editor]applikasjonsikonet.
P-touch Editor starter.
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