
Cách khởi động P-touch 
Editor

Trước khi sử dụng máy in này, đảm bảo đã đọc Hướng dẫn sử dụng trực 
tuyến này.

Chúng tôi đề nghị bạn cất giữ sách hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để 
tham khảo sau này.

Phiên bản 0
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Giới thiệu

Thông báo Quan trọng

 Nội dung của tài liệu này và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông 
báo trước.

 Brother bảo lưu quyền thay đổi mà không cần thông báo về đặc tính kỹ thuật và các tài liệu đi kèm theo 
đây cũng như sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào (bao gồm do hậu quả) gây ra bởi việc 
dựa trên các tài liệu được trình bày, bao gồm nhưng không giới hạn trong số các lỗi do in ấn và lỗi khác 
liên quan đến các ấn bản này.

 Các ảnh màn hình trong tài liệu này có thể khác biệt tùy thuộc vào hệ điều hành máy tính của bạn.

 Trước khi sử dụng P-touch, đảm bảo đã đọc tất cả các tài liệu đi kèm với P-touch để biết thông tin về vận 
hành an toàn và đúng quy định.

Các biểu tượng sử dụng trong Hướng dẫn này

Các biểu tượng sau được sử dụng xuyên suốt trong hướng dẫn này.

Thương hiệu và Bản quyền

BROTHER là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Brother Industries, Ltd.

© 2015 Brother Industries, Ltd. Mọi quyền đã được bảo lưu.

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 là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

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.

Lưu ý Chỉ báo các lưu ý nhằm cung cấp những thông tin hoặc chỉ dẫn có thể giúp bạn hiểu 
rõ hơn và sử dụng sản phẩm hiệu quả hơn.
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Cài đặt P-touch Editor và Trình Điều khiển Máy in

Khi In qua Kết nối USB

Hãy truy cập trang web của chúng tôi được mô tả dưới đây và tải về phần mềm cần thiết. Các hướng dẫn 
cài đặt hiện có sẵn trên trang tải về.

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

http://www.brother.com/inst/
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Sử dụng P-touch Editor

Bạn sẽ cần phải cài đặt P-touch Editor và trình điều khiển máy in để sử dụng P-touch với máy tính của bạn.

Để tải về trình điều khiển và phần mềm mới nhất, hãy truy cập Brother Solutions Center tại: 
http://support.brother.com/

Nếu máy in của bạn có tính năng P-touch Editor Lite thì bạn có thể cần thay đổi chế độ máy in từ chế độ 
P-touch Editor Lite sang chế độ P-touch Editor.
Hãy tham khảo cuốn sổ tay kèm theo máy in của bạn.

Sử dụng P-touch Editor (Đối với Windows®)

Khởi động P-touch Editor

a Đối với Windows Vista® / Windows® 7
Từ nút Start, hãy nhấp vào [Tất cả các chương trình]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1].
Khi khởi động P-touch Editor, hãy chọn xem bạn có muốn tạo bố trí mới hoặc mở một bố trí hiện có.
 

Đối với Windows® 8/ Windows® 8.1 
Nhấp vào [P-touch Editor 5.1] trên màn hình [Ứng dụng] hoặc nhấp đúp vào [P-touch Editor 5.1] trên 
màn hình nền.
Khi khởi động P-touch Editor, hãy chọn xem bạn có muốn tạo bố trí mới hoặc mở một bố trí hiện có.
Đối với Windows® 10
Từ nút Start, chọn tất cả các ứng dụng và nhấn [P-touch Editor 5.1] bên dưới [Brother P-touch], hoặc 
nhấp đúp [P-touch Editor 5.1] trên màn hình nền.
Khi khởi động P-touch Editor, hãy chọn xem bạn có muốn tạo bố trí mới hoặc mở một bố trí hiện có.

Lưu ý
• Bạn cũng có thể khởi động P-touch Editor bằng phím tắt nếu bạn đã chọn tạo lối tắt trong khi cài đặt.

• Biểu tượng lối tắt trên màn hình nền: nhấp đúp để khởi động P-touch Editor

• Biểu tượng lối tắt trên thanh Khởi động Nhanh: nhấp để khởi động P-touch Editor

• Để thay đổi cách P-touch Editor hoạt động khi khởi chạy, hãy nhấp vào [Công cụ]-[Tùy chọn] trong thanh 
menu P-touch Editor để hiển thị hộp thoại [Tùy chọn]. Ở bên trái, hãy chọn đầu đề [Tổng quát] và sau đó 
chọn thiết lập mong muốn trong hộp danh sách [Vận hành] bên dưới mục [Thiết lập Khởi động]. Thiết lập 
mặc định là [Hiển thị Kiểu xem Mới].

 

http://support.brother.com/
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b Chọn một tùy chọn trong màn hình.
 

1 Để tạo một bố trí mới, hãy nhấp vào nút [Bố trí Mới].

2 Để tạo một bố trí mới bằng cách sử dụng bố trí cài sẵn, hãy chọn nút phân mục bạn muốn.

3 Để kết nối một bố trí cài sẵn với cơ sở dữ liệu, hãy đánh dấu hộp chọn bên cạnh [Kết nối Cơ sở dữ liệu].

4 Để mở một bố trí hiện có, hãy nhấp [Mở].

5 Để mở ứng dụng giúp dễ dàng tạo nhãn để quản lý thiết bị điện, hãy nhấp vào nút [Trình hướng dẫn 
Ghi nhãn cáp].
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In bằng P-touch Editor

Chế độ Express 0

Chế độ này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo các bố trí có chứa văn bản và hình ảnh.

Màn hình chế độ [Express] được giải thích bên dưới:
 

Bạn có thể in bằng cách chọn [In] từ [Tập tin] trong thanh menu hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng [In]. 
(Hãy đặt cấu hình các thiết lập in ấn trong màn hình [In] trước khi in.)

Chế độ Professional 0

Chế độ này cho phép bạn tạo các bố trí bằng vô số các công cụ và tùy chọn nâng cao.

Màn hình chế độ [Professional] được giải thích bên dưới:
 

Bạn có thể in bằng cách chọn [In] từ [Tập tin] trong thanh menu hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng [In] (A). 
Hãy đặt cấu hình các thiết lập in ấn trong màn hình [In] trước khi in.

Ngoài ra, bạn có thể chọn “B” để bắt đầu in mà không cần chọn các thiết lập in ấn.

B

A
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Chế độ Snap 0

Chế độ này cho phép bạn chụp ảnh tất cả hoặc một phần nội dung màn hình máy tính của bạn, in nó ra dưới 
dạng ảnh và lưu lại để sử dụng sau này.

a Nhấp vào nút lựa chọn chế độ [Snap].
Hộp thoại [Mô tả chế độ Snap] sẽ được hiển thị.
 

b Nhấp vào [OK].
Khung chế độ [Snap] sẽ được hiển thị.
 

Sử dụng P-touch Editor (Đối với Macintosh)

Khởi động P-touch Editor

a Nhấp đúp vào biểu tượng [P-touch Editor] trên màn hình nền.

Lưu ý
Phương pháp sau đây cũng có thể được dùng để khởi động P-touch Editor. 
Nhấp đúp vào [Macintosh HD] - [Ứng dụng] - [P-touch Editor] và sau đó vào biểu tượng ứng dụng 
[P-touch Editor].

 

P-touch Editor sẽ khởi động.
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