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Wprowadzenie

Ważna uwaga

 Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

 Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji 
zawartej w niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
(także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się 
również do błędów typograficznych i innych, które mogą występować w tych publikacjach.

W zależności od używanego systemu operacyjnego ekrany przedstawione w niniejszej dokumentacji 
mogą się różnić od widocznych na monitorze.

 Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki przeczytaj wszystkie dołączone do niej dokumenty, aby 
uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi.

Symbole używane w niniejszym podręczniku

W podręczniku używane są następujące symbole:

Znaki towarowe i prawa autorskie

BROTHER to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe albo znaki 
towarowe firmy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach.

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w 
powiązanych dokumentach lub innych materiałach, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firm, do których się odnoszą.

Informacja Wskazuje informacje lub instrukcje mogące pomóc w lepszym zrozumieniu 
i bardziej efektywnym użytkowaniu produktu.
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Instalacja programu P-touch Editor i sterownika drukarki

W przypadku drukowania za pośrednictwem połączenia USB

Odwiedź niżej podaną stronę internetową i pobierz niezbędne oprogramowanie. Instrukcje instalacji są 
dostępne na stronie pobierania.

http://www.brother.com/inst/ 

http://www.brother.com/inst/
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Korzystanie z aplikacji P-touch Editor

Aby używać drukarki wraz z komputerem, należy zainstalować sterownik drukarki i aplikację P-touch Editor.

Aby pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie, odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod adresem: 
http://support.brother.com/ 

Jeśli drukarka ma funkcję P-touch Editor Lite, może być konieczne zmienienie trybu drukarki z trybu P-touch 
Editor Lite do trybu P-touch Editor. Patrz drukowany podręcznik dołączony do drukarki.

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor (system Windows®)

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

a System Windows Vista® / Windows® 7
Naciśnij przycisk Start, a następnie kliknij pozycje [Wszystkie programy] — [Brother P-touch] — 
[P-touch Editor 5.1].
Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wybierz, czy chcesz utworzyć nowy układ, czy otworzyć już 
istniejący.
 

System Windows® 8 / Windows® 8.1
Kliknij [P-touch Editor 5.1] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie [P-touch Editor 5.1] na pulpicie.
Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wybierz, czy chcesz utworzyć nowy układ, czy otworzyć już 
istniejący.

Informacja
• Aplikację P-touch Editor można również uruchomić za pomocą skrótów, jeśli wybrano ich utworzenie 

podczas instalacji.

• Ikona skrótu na pulpicie: kliknij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację P-touch Editor

• Ikona skrótu na pasku szybkiego uruchamiania: kliknij, aby uruchomić aplikację P-touch Editor

• Aby zmienić działanie aplikacji P-touch Editor po uruchomieniu, kliknij [Narzędzia] — [Opcje] na pasku 
menu P-touch Editor, aby wyświetlić okno dialogowe [Opcje]. Po lewej stronie wybierz nagłówek [Ogólne], 
a następnie żądane ustawienie w polu listy [Operacje] w obszarze [Ustawienia uruchamiania]. Ustawienie 
domyślne to [Wyświetl nowy widok].

 

http://support.brother.com/
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b Wybierz opcję na ekranie.
 

1 Aby utworzyć nowy układ, kliknij przycisk [Nowy układ].

2 Aby utworzyć nowy układ na podstawie wstępnie ustawionego układu, kliknij przycisk żądanej 
kategorii.

3 Aby połączyć ustawiony wstępnie układ z bazą danych, zaznacz pole wyboru [Podłącz bazę danych].

4 Aby otworzyć istniejący układ, kliknij [Otwórz].

5 Aby otworzyć aplikację umożliwiającą łatwe tworzenie etykiet do zarządzania sprzętem elektrycznym, 
kliknij przycisk [Kreator etykiet kabli].
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Drukowanie przy użyciu aplikacji P-touch Editor

Tryb Express

Ten tryb pozwala szybko i łatwo tworzyć układy zawierające tekst i obrazy.

Ekran trybu [Express] opisano poniżej:
 

W celu wydrukowania można wybrać opcję [Drukuj] z menu [Plik] na pasku menu lub kliknąć ikonę [Drukuj]. 
(Przed wydrukowaniem skonfiguruj ustawienia drukowania na ekranie [Drukuj]).

Tryb Professional

Ten tryb pozwala tworzyć układy za pomocą wielu zaawansowanych narzędzi i opcji.

Ekran trybu [Professional] opisano poniżej:
 

W celu wydrukowania można wybrać opcję [Drukuj] z menu [Plik] na pasku menu lub kliknąć ikonę 
[Drukuj] (A). Przed wydrukowaniem skonfiguruj ustawienia drukowania na ekranie [Drukuj].

Ponadto, aby rozpocząć drukowanie bez wybierania ustawień drukowania, można wybrać „B”.

B

A
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Tryb Snap

Ten tryb pozwala przechwycić fragment ekranu lub cały ekran, wydrukować go jako obraz i zapisać do 
wykorzystania w przyszłości.

a Kliknij przycisk wyboru trybu [Snap].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Opis trybu Snap].
 

b Kliknij [OK].
Zostanie wyświetlona paleta trybu [Snap].
 

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor (system Macintosh)

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

Kliknij dwukrotnie ikonę [P-touch Editor] na pulpicie.

Informacja
Aplikację P-touch Editor można uruchomić również w następujący sposób. 
Kliknij dwukrotnie [Macintosh HD] — [Program] — [P-touch Editor], a następnie kliknij ikonę aplikacji 
[P-touch Editor].

 

Zostanie uruchomiona aplikacja P-touch Editor.
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